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Bevezetés 

 

     A szakképzés új rendszerének felépítése számos kérdést, új elképzelést és újfajta módszereket 

igényel és vet fel. Jelen dokumentum mellett tervezünk egy, a munka közben felmerülő kérdések 

alapján folyamatosan fejlődő kérdés – felelet és jó gyakorlat rendszert is, amely az itt le nem írt, 

de a szakképzés szervezésében fontos kérdésekre adhat választ  

 

     Iskolánk szakmai programjának készítése több elemében támaszkodhat a több évtizedes, 

köznevelési rendszeren belül már megszokottá vált pedagógia programok megalkotásakor szerzett 

tapasztalatokra, ugyanakkor az iskola vezetőségének, oktatói testületének új gondolkodásmódra és 

új pedagógiai, módszertani és intézményirányítási kultúrára is szükség van ahhoz, hogy az 

intézményben folyó szakképzés valóban igazodni tudjon a gazdaság elvárásaihoz.  

     A legfontosabb koncepciója a Szakképzés 4.0 stratégiának a rugalmasság. Számunkra a 

rugalmasság elsősorban az intézményünket körülvevő munkaerőpiachoz történő minél 

hatékonyabb alkalmazkodás, a gazdaság szereplőivel való konstruktív együttműködés. A 

gazdasági környezet sokszínűsége ágazatonként, jelentős változatosságot mutathat. Az 

iskolánkban oktatott ágazatok, a Kereskedelem, a Közlekedés és szállítmányozás és a Kreatív, 

lehetőséget biztosítanak a sokféle jó megoldás megtalálásához. Oktatói testületünk műhelymunka 

keretében, a gyakorlati képzőhelyekkel együttműködve igyekszik mindig megtalálni annak 

módját, hogy a szabályozás, a képzési és kimeneti követelmények figyelembevételével, 

átgondolásával milyen módon tudjuk a leghatékonyabban a tanulók számára a tervezett tanulási 

eredmények elsajátítását biztosítani.  

     A tanulási eredmény alapú megközelítés nem egyszerűen egy új pedagógiai technika, hanem 

egy olyan korszerű gondolkodásmód, amely az oktatóközpontú kultúrával szemben a tanulást és a 

tanulót helyezi a középpontba, és ebben az értelemben maga a tanulási folyamat, valamint a 

tanuló által elért kompetenciafejlődés a lényeges. 

     Célunk, hogy felismerve a szakképzés fejlesztésében kialakított új lehetőségeket, azokat az 

iskolánkban folyó oktatás minőségének javítása érdekében használjuk fel, éljünk az átalakítás 

lehetőségeivel, ezzel is fejlesztve az intézmény működését. Továbbá célunk az elért eredményeink 

fenntartása, illetve javítása. Hisszük, hogy az iskolánkban folyó minőségi idegen nyelvi oktatás, a 

két tanítási nyelvű ágazati képzéseink hozzájárulnak ehhez, segítik ez irányú törekvésünket.    

     Az elmúlt években több változás következett be a szakképzési intézmények működését és 

nevelési, oktatói munkájukat koordináló jogszabályi háttérben. A törvényi változások 

értelmében országosan szükségessé vált, hogy a szakképző intézmények felülvizsgálják 

szakmai programjaikat. A szakmai program elkészítésében a következő jogszabályokat, 

dokumentumokat kell figyelembe venni: 

- a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.);  

- a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.);  

- a „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről 

szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat. 
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A közismereti tantárgyakat érintően: 

- a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet,    

- a többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgaszabályzat 

kiadásáról, 

- a többször módosított 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

irányelvének kiadásáról, 

- a 26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról, 

- a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013 (I.11.) számú 

EMMI rendelet, 

- 22/2016. (VIII. 25.) EMMI renddelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról. 

-  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

     Oktatói testületünk a szakmai programban rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás 

folyamatát, a fejlesztési stratégiát. Intézményünkben az eddigi törvényi előírások alapján a 

nevelési program részéivé váltak az egészségnevelési, a környezeti nevelés programjai.  

Jelen szakmai program részei: 

- nevelési program (NP); 

- egészségfejlesztési program (EP); 

- oktatási program (OP); 

- képzési program (KP). 

     Oktatói testületünk az intézményünkben folyó iskolai nevelés során kiemelten nagy 

figyelmet fordít arra, hogy a nevelési-oktatási feladataink végrehajtásában közreműködők 

döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét vegyék 

figyelembe.  

 

Szakmai programunk főbb jellemzői: 

 

1., A szakmai stratégiánk dokumentuma 

 A szakmai programunk az intézmény számára meghatározott jogi keretek, szakfeladatok 

alapján történő, az iskolában folyó oktató-nevelő munka megvalósításának meghatározása. 

 

2., A nyilvánosság biztosítéka 

 Programunkból megismerhetik az iskolahasználók (szülők, tanulók), iskolapartnerek, 

szociális partnereink, mit és milyen módon nyújt intézményünk a fiatalok és felnőttek 

általános és szakmai képzésében. 

 

3., A szakmai autonómia garanciája 

 A szakmai programot az oktatói testület fogadja el, a Diákönkormányzat és a Szülői 

szervezetek véleményezik és jóváhagyja a fenntartó. Végrehajtása az intézményvezető 
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feladata és felelőssége. Így válik hosszú távon garanciává a dokumentum, általa 

korlátozódhat a fenntartó vagy a politika beleavatkozása az intézmény belső ügyeibe. 

Fontos, hogy a program hosszú távon koherens oktatói feladatokat jelöljön ki. A belső 

szakmai viták a program létrehozása, ill. korrekciójára irányulhatnak, és nem 

korlátozhatják a napi operatív tevékenységet. A szakmai program megfelelő egyeztetések 

után alkalmassá válik arra, hogy az egyes oktató autonómiájának épp úgy biztosítéka 

legyen, mint a munkaközösségeknek vagy az oktatói testületnek. 

 

4., A hosszú távú stabilitás feltétele 

 A szakmai programunk teszi lehetővé, hogy intézményünk a napi feladatait hosszú távon 

rendezett, stabil keretek között végezze.  

 

Az iskola alapadatai 

 
Az intézmény neve: KSZC Gróf Károlyi Sándor Technikum 

 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1. 

 

Alapításra, átalakításra, megszüntetésre jogosult szerv:  

Információs és Technológiai Minisztérium, 

1011 Budapest, Fő utca 44-50. 

 

Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 

1089 Budapest, Kálvária tér 7. 

 

Intézmény SZIR/OM azonosítója: 203041/020 

Fő tevékenység: 853200 (államháztartási szakágazat) szakmai középfokú oktatás 

 

 

Szakmai programunk az itt megfogalmazott szakfeladatok szakmai meghatározása, 

megvalósításának részletes kifejtése. Ebben tisztázni kell, hogyan és milyen feltételekkel 

tudja oktatói testületünk megvalósítani a ránk szabott feladatokat, és hogyan tudjuk 

megoldani sajátos kereteink között a törvényi kötelezettségeinket. 

 

 

Az intézmény feladata: 

A szakminisztériumok által jóváhagyott szakmai középfokú oktatás Kereskedelem, 

Informatika, Közlekedés és szállítmányozás, Kreatív ágazati oktatás. 

 

 Az intézmény alapfeladatai 

 

- Technikumi, szakképző iskolai oktatás-nevelés 
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- Felnőttképzés 

- A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 

 

     A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása.  

Az intézmény ágazati előírások figyelembevételével vállalja a: 

- mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), 

- látássérült (gyengénlátó) 

- hallássérült (nagyothalló) 

- beszédfogyatékos, 

- pszichés fejlődési zavarral: 

 diszlexia 

 diszortográfia 

 diszkalkulia 

 diszgráfia és diszpraxia 

 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok 

 hiperaktivitás és figyelemzavar 

 a szocio-adaptív feladatok zavarai 

 

küzdő tanulók oktatását. 

 

     Az intézmény vállalja a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozást: 

(- különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,  

- valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel, tanulókkal)  

     Érettségire épülő szakmai képzés – a 13-14. évfolyamokon a fenntartó által elfogadott 

szakmai program szerint történik. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

 

Az intézményi célrendszer, az iskolában folyó szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 

 

1.) Az iskolában folyó szakmai oktatás pedagógiai feladatai, céljai 

     A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Technikum középfokú képzési 

célú szakképző intézmény. Képzési célja a modern piacgazdaság igényeinek megfelelő 

kereskedelmi szemlélettel és gyakorlati ismeretekkel rendelkező középfokú szakemberek 

kibocsátása, akik:  

- általános és szakmai műveltségük alapján képesek kereskedelmi, informatikai pályán 

önálló munkakör betöltésére; 

- elsajátították a szövetkezéshez, vállalkozáshoz szükséges legfontosabb tudnivalókat, 

az üzleti magatartás alapvető normáit; 

 - idegen nyelven középszinten, ill. felsőfokon kommunikálnak, képesek külföldi 

üzleti partnerek fogadására; 

- a megszerzett konvertálható tudás alapján egyaránt képesek hatékony szakmai 

munkavégzésre és felsőfokú - elsősorban szakirányú - továbbtanulásra, átképzésre, 

a munkaerő - piaci igényeknek megfelelő gyors alkalmazkodásra, szakmaváltásra. 

     A klasszikus műveltség elemi értékeinek közvetítése mellett nagy hangsúlyt helyezünk az 

idegen nyelv tudására, célunk két idegen nyelv tanulását biztosítása. Az általános képzés 

keretei között a lehető legmagasabb szinten törekszünk az informatika ismereteinek 

közvetítésére. A tudás nélkülözhetetlen feltétele a boldogulásnak, de a személyiség általános 

fejlesztése, az etikai és az esztétikai normák megismertetése, gyakorlásukhoz terep biztosítása 

is célunk és fontos feladatunk. 

Rendesen a nevelés horizontja távoli, ezzel szemben a mai nevelés sajnos a mának szól. Sok 

esetben a vonzó jövőképet súlyos problémák miatt nem láthatjuk, a személyiségfejlesztés 

nemes feladata előtt napi problémák feloldását, hiányosságok pótlását, vagy veszélyek 

elhárítását kell megoldani. Nem jó, ha az iskola közvetlenül a munka-erőpiacnak dolgozik, 

mert a piac gyorsan változik. A piaci szféra rendel és visszavon. Az iskolának minél teljesebb, 

szuverén személyiséget kell nevelni, aki meg tudja találnia helyét a világban. 

Az intézmény többéves hagyományait követve, a jogszabályi háttér betartásával iskolánkban 

megszervezzük a tanulók közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával 

összefüggő feladatok ellátását.  

A közösségi szolgálat a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai 

eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, 

és az ily módon szerzett tudásukat életük során hasznosíthassák. 

 

2.) Alapelvek, értékek: 

 

       Az iskola mint társadalmi szervezet kiemelt figyelmet fordít: 

 - a társadalmi munkamegosztásra való optimális felkészítésre; 

 - a társadalmi mobilitás egyéni lehetőségeihez való igazodásra; 



 7  

 - az életesélyek közti társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésére, 

- a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítésére a tudás társadalmilag kevésbé 

egyenlőtlen elosztásának segítségével; 

- a tanulók személyiségének, képességeinek a lehető legsokoldalúbb, 

legszínvonalasabb fejlesztésére a családdal karöltve; 

- a megelőzésre (drogprevenció, bűnözés, stb.)  

     Iskolánk „nem lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem”, 

intézményünknek „vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia”.  

 

3.) Iskolai célok (összhangban az oktatói hitvallással) 

- Kiemelt célok: 

 a lemorzsolódás csökkentése (intézményre jellemző egyedi okok 

azonosítása) 

 alapkészségek fejlesztése 

 tanulói életpályaépítés 

 kompetenciafejlesztés (különösen a munkavállaláshoz szükséges 

kompetenciák) 

- kiemelt feladat: 

 felzárkóztatás 

 egyéni fejlesztés 

 intézményi folyamatok, folyamattérkép, folyamatleírás készítése, 

folyamatok szabályozása, a PDCA rendszer alkalmazása 

- eszközök: 

 differenciált tanulásszervezés – irányított csoportszervezés 

 projektmódszer alkalmazása 

 élménypedagógia 

 célirányos, tudatos mérések (tanulószervezeti működés logikája) 

 tanulási motiváció növelésének lehetséges módszerei, iskolánk 

értékelési gyakorlatának áttekintése 

 rugalmas, egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségei 

 sikerélményt biztosító megoldások alkalmazása 

 minimum-követelmények meghatározása 

 tanulási célok közös kitűzése 

 digitális tanulói eszközök használatának szabályozása 
 

       Az intézmény egészére vonatkozó célok: 

 érett, stabil, autonóm személyiségként jussanak el a felnőttkor küszöbére; 

 legyenek birtokában azoknak a szociális képességeknek, amelyek alkalmassá teszik 

őket arra, hogy etikusan társas egyénekké válhassanak; 

 rendelkezzenek a felelős állampolgárrá váláshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel 

és képességekkel, ezért törekedni kell arra, hogy a tanulók: 
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 képesek legyenek egészséges emberi kapcsolatok kialakítására, valamint a családi 

értékek megteremtésére és megőrzésére; 

 megbecsüljék elődeik és kortársaik munkáját; 

 nyitottak legyenek a világ, a haza, a társadalom aktuális kérdései iránt; 

 képesek legyenek a demokrácia megteremtésére és működtetésére; 

 törődjenek szűkebb és tágabb környezetük védelmével; 

 felelősségteljes magatartást tanúsítsanak az élet minden területén; 

 el kell érni, hogy tanulóink képesek legyenek: 

 eligazodni a művészet, a tudomány és a kultúra különféle területein; 

 az általános szakmai műveltség elsajátítására és felhasználására, valamint ennek 

birtokában a gyorsan változó termelési követelmények között munkakör betöltésére, 

mobilizálható, konvertálható ismeretek elsajátítására; 

 megfelelő tanulási stratégiák elsajátítására a felsőfokú tanulmányaik 

megalapozásához. 

     A sikeresség kritériumai: 

 az iskolavezetés és az oktatói testület megfelelő szakmai felkészültsége, 

 folyamatos továbbképzés, 

 a tárgyi feltételek biztosítása, a megfelelő finanszírozás együttesen teszik lehetővé a 

célok sikeres megvalósítását. 

A célok teljesülésének elemzése. 

Az elemzés következő szempontok figyelembevételével történik: 

 a belső nevelési - oktatási feladatok szakszerű ellátásának színvonala; 

 a versenyekre való felkészítés és annak eredményessége; 

 az érettségire, szakmai vizsgákra és a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés, 

 a fenntartóval való permanens kapcsolattartás. 

 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. 

     Oktatói testületünk törekszik magas színvonalú oktatói munkát végezni, a tanulók testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez megfelelő feltételeket nyújtani. Ennek érdekében a 

tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a 

szülővel. Az oktatói testületünk kötelessége különösen, hogy: 

- gondoskodjon a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlődéséről,  

- továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,  

- nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési 

igényét,  

- segítse a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását, illetve bármilyen oknál fogva 

hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását tanulótársaihoz.  
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     Az eredményesség elemi feltétele azonban a tanuló befogadó szándéka, a képességeihez 

megfelelően végzett munka. A tanulási folyamat igényli a legtöbb időt, közben persze 

lehetőséget kínálva arra, hogy a tananyagban felhalmozott tudáson túl annak erkölcsi tartalma, 

érzelmi üzenete hasson a fejlődő személyiségre, kialakítva a felelős „írástudó” értelmiségi 

személyiség jellegzetes karakterét.  

     A kötelező foglalkozásokon kívül is találunk jelentős számban olyan tevékenységet, mely 

alkalmas a tanulók személyiségjegyeinek mélyebb megismerésére, az iskola által preferált 

értelmi és érzelmi viszonyulások, kapcsolatok megerősítésére. 

     Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésekor a diákok saját élményeken keresztül szereznek 

új ismereteket, miközben a tevékenységeken keresztül számos kompetenciájuk fejlődik.  

     Az iskolai keretek között sikertelenebbül teljesítők számára siker megélésének a 

lehetőségét nyújthatja.  

     A közösségi szolgálat legfőbb személyiségfejlesztési feladatai: az önismeret, a személyes 

és társadalmi felelősségvállalás, a szociális érzékenység, az érzelmi intelligencia, az empátia, 

a konfliktuskezelés és az együttműködés képességének a fejlesztése.  

     A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos, napi szinten megjelenő pedagógiai feladataink, 

releváns tevékenységünk: 

- segítő szakemberek bevonása (pszichológus, mentálhigiénés szakember, 

szociális munkás bevonása), 

- mentorálás,  

- pályaszocializáció,  

- szakmaszocializációs tevékenységek, 

- egyéni fejlesztés, 

- hasznos szabadidős tevékenységek kínálata a tanulók 

felé, 

- szociális kompetenciák fejlesztése, 

- bemeneti mérésekkel megalapozott alapkompetencia-fejlesztés. 

 

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok. 

     Szakképző intézményünkben a teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek 

eredményeképpen oktatóink a szakképző intézményben végzett tevékenységet és a tanuló, 

kiskorú tanuló törvényes képviselője részvételét a szakképző intézmény életében úgy 

befolyásolják, hogy az a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

     Feladataink (osztályközösségen belül, órákon, kötelező foglalkozásokon kívüli 

foglakozások keretében, szülői értekezleteken, tudásmegosztás iskolán belül és kívül): 

- mentálhigiénés feladatok, 

- prevenciós foglalkozások, 
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- tematikus foglalkozások (internetfüggőség, internetes 

zaklatás, mindennapi függőségeink stb.)  

Oktatói testületünk tanulóink oktatása során különösen odafigyel, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról 

meggyőződjön. Tanulóink biztonsághoz való joga alapján kiemelt figyelmet fordítunk a teljes 

körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos intézményi feladatainkra, így diákjaink egészséges 

táplálkozására, a mindennapos testnevelésre, testmozgásra, a testi és lelki egészségük 

fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek 

fogyasztásának megelőzésére, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzésére, a baleset-

megelőzésre és elsősegélynyújtásra, valamint a személyi higiénével kapcsolatos területre. 

     Iskolánk a rábízott tanulók felügyelete, a szakmai oktatás egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtése részeként gondoskodik a tanulók ágazathoz kötött egészségügyi 

alkalmassági és fogászati vizsgálatának megszervezéséről. 

     Alapszolgáltatásként a tanulók számára ingyenesen biztosítottak az iskolai foglalkozások 

és az iskolán kívüli foglalkozások, a mindennapos testedzés, a rendszeres egészségügyi 

felügyelet, az étkezés alatti felügyelet, továbbá az iskolában térítési díjfizetési kötelezettség 

mellett biztosított az étkezés. 

     Intézményünk egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységenek részletes kifejtése a 

Szakmai program Egészségfejlesztési program részében találhatók.  

 

A közösségfejlesztéssel, intézményünk szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok, intézményünk hagyományrendszere. 

     Az iskola felelős a tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek értelmében 

oktatói testületünk a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével 

együttműködve végzi oktató-nevelő munkáját. A tanulóink érvényesülése a jövőben nem 

képzelhető el társadalmi normák (törvények, elvárások, szokások) ismerete nélkül. Nem elég 

ismerni a külső feltételként működő normákat, hanem az eredményes ténykedéshez 

nélkülözhetetlen magatartás, viselkedés formáit gyakorolni is kell. 

     Az oktató alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, ezzel összefüggésben kötelessége 

különösen, hogy a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíthassa a 

közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartására.   

     Intézményünk hagyományrendszere segítségével oktatói testületünk arra törekszik, hogy 

maximálisan segítse tanulóink közösségi emberré válását, valamint felkészítse diákjainkat a 

valódi életre, családtervezésre. 

     Az iskola erre a gyakorlatra kiválóan alkalmas terep: a tanulók hasonló életkora és közel 

azonos élethelyzete lehetővé teszi, hogy a tanuláson kívül a szabadidős programokban iskolán 

kívüli egyéb tevékenységben szoros és hasznos együttműködés alakuljon ki. Az iskola 

legtermészetesebb közössége az osztály. Az osztály életét – az iskola rendjét meghatározó 

kereteken belül – a diákok bevonásával az osztályfőnök szervezi. 

     Elemi közösségek a nyelvi csoportok, tagozatok, tevékenységi körök, sportcsapatok stb.  
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     Mindezek terepet jelentenek az iskola által preferált magatartásformák, viselkedésminták, 

egyéni reakciók és közös állásfoglalások gyakorlásának, amelyek nélkül – pusztán verbális 

üzenettel a várt hatást nem lehet elérni. A közösségek éltető ereje az azonos cél, a közösen 

megfogalmazott és elfogadott értékrend, az ebből fakadó feladatok, az eredményességet 

kísérő közös siker. 

     Az iskolai közösségi szolgálat egyik célja a szociális, társadalmi érzékenyítés. A végzett 

tevékenységek a helyi közösségek javát szolgálják, hozzásegítik a tanulókat egy közösségen 

belül a felelősségvállaláshoz másokért, az önkéntesség megéléséhez, a hátrányos helyzetű 

vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakításához. 

A tanulók megismerik ezeknek a csoportoknak, közösségeknek a sajátos élethelyzetét. A 

közösségi szolgálat hozzájárulhat a pályaorientáció alakításához és a közösségi szerepek 

elsajátításához a tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, lakóhely) végzett önkéntes 

munka lehetőségének biztosításával. 

     Feladataink, hagyományaink: 

     Osztályközösségi programok szervezése (osztályfőnök):  

 Családi Nap, 

 félévente minimum egy közösségi program szervezése, a tanulói csoport 

igényeinek figyelembevételével, 

 évente egy, szakmai kompetenciák fejlesztését célzó közösségi program 

szervezése, szakmai oktató közreműködésével, 

 Egészségnap megszervezése, 

 beszoktató (átvezető) hét a 9. évfolyamon, 

 pályaszocializáció a beszoktató héten, valamint azt követően 

folyamatosan, 

 közösségfejlesztő programok (tanulmányi kirándulások, szakmai 

programok, csapatépítés), 

 én-erő fejlesztés lehetőségeinek beépítése a mindennapi feladatellátásban,  

 szülőkkel való együttműködés lehetőségei (családi nap, csapatépítés, 

közösségi programok közös szervezése stb.). 

     Célunk a közösségi szellem kialakítása, fejlesztése. Ennek érdekében a mindenkori 9. 

évfolyam számára egy tanévben minimum egy iskolán kívüli egynapos programot, valamint 

egynapos szakmai kirándulást (gyár- vagy üzemlátogatás, szakmai kiállítás, interaktív 

szakmai program, élménypedagógia) szervezünk, valósítunk meg. 

     Konfliktuskezelés iskolai szinten: 

- osztályfőnökök koordinálásával proaktív körök létrehozása a konfliktuózus helyzetekre, 

- helyzetgyakorlatok osztályfőnöki órákon, 

- "bottom to top" jelzőrendszer a konfliktusos helyzetekre, 
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- igény esetén a szociális iskolai segítő munkájának igénybevétele. 

 

Egyéb tevékenységek: 

Mindaz, ami a szigorúan vett iskolai foglalkozás, tanítási-tanulási folyamaton kívül esik: 

 - teremlabdarúgás, aerobic, asztalitenisz, sakk stb., 

 - a könyvtár használata, 

 - színházlátogatás, 

 - drámakör, 

 - iskolai tematikus filmklub, 

 - „Érdekes emberek - érdekes találkozások” sorozat (ismert emberek meghívása), 

 - üzemlátogatások, 

 - kiállítások megtekintése, 

 - ünnepi műsorok, 

 - hagyományos iskolai ünnepségek szervezése, 

 - nemzeti ünnepekről való megemlékezés, 

 - iskolabálok, 

 - szalagavató, 

 - kilencedik évfolyamosok beilleszkedésének segítése (iskolai szinten), 

 - Gólyák köszöntése, iskolai polgárokká fogadása, 

 - „Öreg diákokkal” való kapcsolattartás, 

- az idegen nyelvet tanulóknak a külföldi nyelvtanulás és cserekapcsolatok elősegítése, 

biztosítása, 

- Internet-elérhetőség biztosítása a közösségi terekben. 

 

 Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai. 

Oktatóink alapvető feladata a tanulóink, a képzéseinkben részt vevő személyek szakmai 

oktatása, szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a 

programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, 

sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni 

fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

Oktató figyelemmel kísérik a képzésben részt vevő személyek fejlődését, elősegítve azt. A 

tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatjuk, a kiskorú tanuló törvényes 

képviselőjét figyelmeztetjük, amennyiben a tanuló jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tartunk szükségesnek. 
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Kötelességünk, hogy:  

- a tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a képzésben részt vevő személy 

javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjunk, 

- a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a tájékoztatást és az ismereteket 

tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsuk, 

- a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsuk. 

Minden oktatónk kötelessége, hogy: 

- szakmai oktató munkája során gondoskodjon a tanuló személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

- a különleges bánásmódot igénylő tanulóval egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön a fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal, konduktorral vagy más 

szakemberrel, a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását elősegítse, 

- segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, 

- előmozdítsa a tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási 

szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására, 

- egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre nevelje a tanulókat, 

- érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a 

tanulók munkáját, 

- a tanulók pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan 

irányítsa, 

- a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét rendszeresen tájékoztassa a tanuló szakképző 

intézményben nyújtott teljesítményéről, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, a 

szakképző intézmény döntéseiről, a tanuló tanulmányait érintő lehetőségekről, 

- a tanuló testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 

betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, kiskorú tanuló esetén a kiskorú 

tanuló törvényes képviselője - és szükség esetén más szakemberek – bevonásával, 

- az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és foglalkozás szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét, 

- a tanulók, a kiskorú tanulók törvényes képviselői, valamint a szakképző intézmény 

alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, 

kérdéseikre érdemi választ adjon, 
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- részt vegyen a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát, 

- a szakképző intézmény szakmai programjában és szervezeti és működési szabályzatában 

előírt valamennyi feladatát maradéktalanul teljesítse, 

- pontosan és aktívan részt vegyen az oktatói testület értekezletein, a fogadóórákon, a 

szakképző intézmény ünnepségein és rendezvényein, 

- megőrizze a hivatali titkot, 

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

- a tanuló érdekében együttműködjön a szakképző intézmény más alkalmazottaival és más 

intézményekkel. 

Az oktató négyévenként legalább hatvan óra továbbképzésben vesz részt. A szakirányú 

oktatásban oktatott tantárgy oktatójának továbbképzését elsősorban vállalati környezetben 

vagy képzőközpontban kell teljesíteni. Megszüntethető annak az oktatónak a jogviszonya, aki 

a továbbképzésen önhibájából nem vett részt vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az 

oktatót az igazgató háromévente a szakképzésért felelős miniszter által javasolt és a 

szakképző intézményre az alapján kialakított módszertan szerint értékeli. 

     Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan 

összehangolja a nevelési tényezőket, alaposan megismerje tanítványainak személyiségét, 

segítse fejlődésüket. Az osztályok tanulmányi, neveltségi helyzetének fejlesztésében együtt 

dolgozik az osztályban tanító oktatókkal, kikéri véleményüket és tanácsaikat. A tanulót érintő 

fontosabb ügyekről rendszeresen tájékoztatja az osztályban tanító oktatókat és az igazgatót. 

     Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében együttműködik az osztály 

diákjainak képviselőivel, segíti a diákköri munkát, az iskolán kívüli programokban az értékes 

szabadidős foglalkozást, a sportmunkát és szem előtt tartja az egészséges életmódra nevelést. 

Olyan légkört teremt, hogy tanítványai gondjaikkal bátran felkereshessék. 

     A tanulóit a KSZC kollégiumának telephelyein rendszeresen, otthonukban szükség szerint 

felkeresi. A szülőket - rendszeresen - személyes megbeszélés vagy ellenőrző útján (KRÉTA) 

tájékoztatja a tanulók magatartásáról, általános tanulmányi munkájáról. Ellenőrzi, hogy a 

szülők látták-e a bejegyzéseket. 

     Ellenőrzi a tanulók mulasztását, s a mulasztás igazolását. A tanulók személyiségének 

fejlődéséről saját használatára feljegyzést készíthet. Segíti az osztály szülői 

munkaközösségének munkáját. Az osztály szülői értekezletein beszámol az osztály neveltségi 

és tanulmányi helyzetéről, ismerteti elgondolását, tanácsai révén bővíti a szülők oktatással 

összefüggő ismereteit, tanácsokat ad, de ugyanakkor egyes kérdésekben (iskolai problémák, 

kirándulások, stb.) kikéri a szülők véleményét. Törekszik a szülők bizalmának megnyerésére, 

a szülőkkel való legteljesebb együttműködésre. 

     Rendszeresen tájékozódik tanulói tanulmányi előrehaladásáról a tanulók gyakorlati 

oktatását illetően, szakmai kapcsolatot teremt, ápol a gyakorlati képzőhelyekkel tanulói 

segítése céljából.   
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     Osztályfőnök (9. évf., felmenő rendszer, követő osztályok) feladatai az intézmény komplex 

pedagógiai módszertani tervének megfelelően:  

- részvétel a beiratkozási folyamatban: az osztályfőnök részt vesz a beiratkozási 

folyamatban, az előzetes tájékoztató (szülői) értekezleten. A beszoktatási hét 

közösségi programjait szervezi, azokban aktívan részt vesz. A beszoktatási hét további 

programjait koordinálja, lehetőség szerint azokban részt vesz. A tanév elején 

megszervezi a Családi Napot. A tanév során félévenként egy közösségi programot 

szervez, 

- az adatgyűjtéseket, szűréseket koordinálja, adminisztrálja. Az adatgyűjtések, szűrések 

eredményeit összegezi, azokról kimutatást készít, az osztályértekezletek keretében 

ezeket a kollégákkal megosztja, 

- 9. évfolyamon – lemorzsolódás szűrés koordinálása, 

- adatgyűjtés, adatok összegzése, 

- osztályértekezletek előkészítése, lebonyolítása (azonos osztályban tanító oktatók): Az 

osztályértekezletet megelőzően az osztályfőnök írásbeli meghívót juttat el az érintett 

tanároknak, majd az osztályértekezletet 2-3 munkanappal megelőzően emlékeztetőt 

küld. Az osztályértekezletet levezeti. Az osztályértekezletről jegyzőkönyv készül, 

- osztályszintű intézkedési terv elkészítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése, 

értékelése, esetleges módosítások, 

- KRÉTA ESL modul használata a helyi szabályoknak megfelelően, 

- kapcsolattartás minden érintett szereplővel (szülő, szakemberek, gyakorlati 

képzőhelyek oktatói stb.), 

-    osztályközösségi programok szervezése. 

 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje. 

     

 Intézményünk pedagógiai tevékenysége a területen: 

 

- veszélyeztetettség szűrése (osztályfőnök, oktatók), 

- szintre hozás, fejlesztés (egyéni, kiscsoportos), 

- alapkészségek fejlesztése,  

- hálótervezés az ágazati alapképzésben (többek között tanulásmódszertan tanítása): 

 motiváció 

 tanulási szokások 

 figyelemfejlesztés 

 beszédfejlesztés 

 olvasás-szövegértés 

 emlékezetfejlesztés 
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 gondolkodás 

 matematikai – logikai alapkészségek 

 manuális készségek 

- mentorálás, 

- támogató csoport (pszichológus, mentálhigiénés szakember, gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus, pályaorientációs felelős), 

- második esély szemlélet, 

- SNI, BTMN tanulók támogatása, 

- tehetséggondozás, 

- a tanulóknak megfelelő egyéi tanulási út (egyéni tanulmányi rend, beszámítások), 

- korai iskolaelhagyók nyomon követése, a reintegrációs lehetőségek felkínálása 

számukra. 

     Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

     Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

 

     Továbbá beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

 

     Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

 

     Hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
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     1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. § 

(1) pontja alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül 

egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 

gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az aktív korúak ellátására jogosult vagy 

álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

 

 

     Halmozottan hátrányos helyzetű: 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

     A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

     A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. 

Ebben az esetben a feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag 

kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem 

benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára 

állapítható meg. 

     A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos 
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helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős 

határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság 

részére. A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos 

helyzet fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának 

megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló jogerős határozatát megküldi a nyilvántartást 

vezető gyámhatóság részére. 

     A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátására vonatkozó szabályozás. 

     Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

     A beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel összefüggő, ill. sajátos nevelési 

igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység. 

     A beilleszkedési, magatartási problémák iskolánkban viszonylag ritkán fordulnak elő. 

Többnyire a később hozzánk kerülő tanulóknak van átmeneti gondjuk, amit legtöbbször 

osztálykeretekben meg lehet oldani. A megoldáshoz az együttműködő szülők és a diákvezetők 

sok segítséget nyújthatnak. 

      „A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló a közösségi 

életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult.                    

A rehabilitációs célú foglalkoztatás, a nevelési tanácsadás, … az iskolai nevelés és oktatás 

keretében valósítható meg. Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, a nevelési tanácsadó 

megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt.” 

     A korosztályra jellemző, természetesnek tekinthető lelki gondokat tudjuk kezelni. Az 

intézményben heti két alkalommal szociális segítő szakember áll a tanulók rendelkezésére. Az 

iskolai lehetőségeket meghaladókhoz külső segítséget veszünk igénybe (iskolaorvos, 

pszichológus, szakorvosi hálózat.)  

     Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokat egy kijelölt oktató látja el az 

igazgató megbízása alapján. Az iskola vezetéséből az igazgatóhelyettessel áll kapcsolatban, a 

Kormányhivatalból pedig a gyámügyi előadóval. A GYIF közvetlen segítői az 

osztályfőnökök. Ők a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósítói. Az év eleji 

felmérést az egész éven át tartó munka követi, mely anyagi és tárgyi, valamint pedagógiai 

segítségadásra bontható. 

     Nagyon fontos, hogy az iskola életében kiemelkedő helyen szerepeljen a gyermekvédelem. 

     A tanulási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységekre a szakképző iskolai 

osztályok és időnként a technikumi képzéseink során is szükség van. Az ilyen problémákkal 
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küzdő tanulóink segítésére az alábbi tevékenységek közül tudunk választani: 

- kapcsolattartás az általános iskolákkal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- felzárkóztató órák, foglalkozások, 

- differenciált oktatási módszerek alkalmazása, 

- individuális nevelési módszerek alkalmazása, 

- a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai, 

- a családlátogatások, a szociális háttér megismerése, 

- kapcsolattartás segítő szakemberekkel (pszichológus, szakorvos), 

- szakértői vélemény alapján a tanuló 

     A tanuló egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesíthető az értékelés, minősítés alól. 

     Tanulmányai alatt a sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége 

szükségessé teszi, az igazgató mentesíti: 

- az érdemjegyekkel történő értékelés és osztályzatokkal történő minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

- a szakirányú oktatás kivételével - egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól. 

     A tanuló az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett - a vizsgaszabályzatban 

megjelölt módon - másik tantárgyat választhat. Az érettségi, osztályozó, különbözeti és 

javítóvizsgákon számára hosszabb felkészülési időt biztosítunk, írásbeli esetén lehetővé 

tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (pl. számítógép) használatát, 

szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli 

beszámolóval történő felváltását. A tanuló tanulmányait egyéni tanulmányi rend alapján 

folytathatja. Ha a tanuló tanulmányait szakértői vélemény alapján egyéni tanulmányi rend 

szerint folytatja, a vonatkozó törvényi háttér az irányadó az eljárási rendben. 

      A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok. 

     Iskolánkban három intézményesített program szolgálja a felzárkózást. 

     1. Egyéni segítő beszélgetés, tanácsadás – fogadóóra keretében. 

     Nem terápiás jellegű, segítő beszélgetés. A mentálhigiénés egyéni tanácsadás célja a 

konfliktushelyzetbe került tanulók segítése racionális döntéshozásukban és viselkedésük 

optimalizálásában. A konfliktushelyzetek gyakran tanulási kudarcokat jelentenek. A 

mentálhigiénés tanácsadás nem gyógyító, hanem tehermentesítő célú, tehát nem 

pszichoterápia, hanem segítő beszélgetés. A gyerekek a segítő beszélgetést követően további 

szakszolgálathoz irányíthatók. 

     Feladatunk azoknak a tanulóknak a kiszűrése, akik ezen segítő szolgáltatás igénybevétele 

felé terelhetők. Ebben osztályfőnökök, oktatók működnek együtt. A segítő beszélgetést 

szociális segítő tartja. 
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     2. Tanulásmódszertani órák osztályfőnöki óra keretében 

     Az oktatói testület előtérbe helyezi a diákok tanulás-módszertani készségének, 

kultúrájának fejlesztését. Az osztályfőnöki órák keretében helyet kap a tanulásmódszertan 

tanítása a 9-12. évfolyamokon. 

     Célunk: 

- a tanulók tanuláshoz való viszonyának pozitív irányú áthangolása 

- a tanulási szokások megformálása 

- a tanulók megismertetése a tanulási módszerek sokféleségével, melyekből egyéni 

adottságaiknak, képességeiknek megfelelően választhatnak 

     A témák évfolyamokra, illetve osztályokra bontva kerülnek feldolgozásra, egy kidolgozott 

tematika szerint.  

A tanulást, a szellemi munka módszertanát tanítva (tanulva) törekszünk a személyiség 

egészére pozitív hatást gyakorolni. 

     3. Szaktárgyi felzárkóztatások (korrepetálások) 

     Igény szerint szervezzük meg valamennyi évfolyamon matematikából, magyar nyelvből, 

történelemből és idegen nyelvből. A tanévkezdéskor az első hónapban szűrjük ki azokat a 

tanulókat, akik az előírt tantervi követelményeknek önállóan csak nehezen tudnak megfelelni. 

A felzárkóztató foglalkozásra javasolt tanulókat és szüleiket tájékoztatjuk a lehetőségről. A 

felzárkóztatásra kéthetente egy-egy órát biztosítunk évfolyamonként. Fizikából a nehezebb 

témakörökhöz kapcsolódóan illesztünk be 1-2 órát, ha ezt a tananyag sikeres feldolgozása 

megköveteli. 

     Felnőttképzéseink során is előfordulhat, hogy a tanulónak nem alkalmas az adott tanulási 

időszak tanulmányai folytatására, vagy befejezésére (terhesség, hosszabb betegség, családi 

problémák, munkahelyi gondok stb. miatt). Ebben az esetben alkalmazott eljárásaink: 

- a felnőttképzés területén egyéni tanulmányi rend alapján a továbbhaladás 

biztosítása, 

- egyéni tanulási terv készítése, 

- lassúbb haladási ütem (a moduláris szerkezet adta lehetőség, illetve későbbi 

bekapcsolódás a modul tanulásába egy másik képzési ciklusban, a már meglévő 

ismeretek, előző tudás beszámítása) biztosítása. 

 

     A szociális hátrányok enyhítését segítő intézményi tevékenység. 

     Intézményünkben különböző formái vannak a fokozottan szociális hátrányokkal vagy 

veszélyeztetett gyerekekre való odafigyelésnek, támogatásnak, oktatói testületünk tagjai 

különösen odafigyelnek, hogy a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek, 

tanulók diáktársaihoz való felzárkóztatását segítse.  
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     A fokozottan szociálisan érzékeny vagy veszélyeztetett gyerekekre való odafigyelés, 

támogatásuk: 

- rendszeres szociális segély, ösztöndíj folyósításával összefüggő pályázati 

tevékenység, 

 - kapcsolattartás a szülővel, gyámhatósággal, 

 - tankönyvtámogatás, 

 - nyelvvizsgadíjak, nyelvtanfolyamok támogatása, 

 - esetenkénti ajándékcsomagok eljuttatása a családokhoz, 

- az ifjúságot érintő, napjainkban előtérbe kerülő fertőző járványokról tájékoztatás, 

prevenciós előadások tartása, 

 - tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok, ajánlott védőoltások szervezése, 

 - a menzai adagok minőségének és mennyiségének állandó figyelése, ellenőrzése. 

     Anyagi és tárgyi segélyezési formák: 

    - étkezési hozzájárulás (pályázati programok); 

    - tankönyvvásárlási segély; 

    - rendszeres és rendkívüli nevelési segélyre történő javaslattétel. 

     Pedagógiai segítés formái: 

- egészségmegőrző, fejlesztő program;  

- személyiségközpontú, a bizalom csatornáján át működő megelőző és esetenként kezelő 

tevékenység; 

- kapcsolattartás segítő szakemberekkel (orvos, pszichológus, kortárs segítő csoportok); 

- beszélgetés a gyerekekkel, szülőkkel; 

- veszélyeztetett helyzetű gyerekek életútjának nyomon követése, adódó problémák 

kezelése. 

     A tevékenységi kör bővíthető, illetve szűkíthető az intézményben levő veszélyeztetett 

gyerekek arányától függően. 

     A szemléletformálás a következő fórumokon valósulhat meg: 

- szülői értekezlet, 

- oktatói testületi értekezlet, 

- közös fórumok szervezése (szakszolgálatok, gyakorlati képzőhelyek képviselőivel, releváns 

szakemberek bevonásával),  

- diákönkormányzat, 

 - SZMK. 

     A tanuló egyéni tanulmányi rend alapján tehet eleget tanulmányi kötelezettségének. Szülői 

kérésre választhatja a tanulói jogállásnak ezt a formáját. Nagykorúsága esetén önmaga 

dönthet e kérdésben. Ebben az esetben az érintett oktatókkal történő egyeztetés: a vizsgaanyag 

kijelölése, a vizsga időpontjának meghatározása után kerülhet sor a vizsgáztatására. 



 22  

     Egyéni tanulmányi rendet az igazgató engedélyezhet. Ha a szakértői bizottság szakértői 

véleményében egyéni tanulmányi rendet javasol, az igazgató az egyéni tanulmányi rendet - a 

gyámhatóság és család- és gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése nélkül - köteles 

engedélyezni. 

     Az egyéni tanulmányi rend iránti kérelemben meg kell jelölni az egyéni tanulmányi rend 

keretében biztosítani kért kedvezmények körét, a tanulmányi kötelezettség teljesítésének 

tervezett módját és időpontját, az egyéni tanulmányi rend indokoltságát. A kérelemhez 

csatolni kell az egyéni tanulmányi rend indokoltságát alátámasztó bizonyítékokat. 

     A tanköteles tanuló esetében az engedélyhez a tanuló lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóság és család- és gyermekjóléti szolgálat 

véleményét ki kell kérni. A gyámhatóság és a család- és gyermekjóléti szolgálat az igazgató 

megkeresésétől számított tizenöt napon belül köteles megküldeni a véleményét. 

     Az egyéni tanulmányi rend keretében a tanuló a következő kedvezményekben részesíthető: 

- részleges vagy teljes felmentés a közismereti oktatásban, illetve az ágazati alapoktatásban 

való részvétel alól, 

- osztályozó vizsga letételének a tanéven belül egyéni időpontban történő engedélyezése, 

- a tanulmányi követelményeknek a szakképző intézmény szakmai programjában előírtaktól 

eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése. 

     Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének egyéni tanulmányi rendben tesz eleget, 

egyénileg készül fel. A kiskorú tanuló egyéni tanulmányi rendben történő felkészüléséről a 

kiskorú tanuló törvényes képviselője gondoskodik. 

     Az egyéni tanulmányi rendre adott engedély visszavonható, ha a tanulmányi 

kötelezettségek egyéni tanulmányi rendre vonatkozóan kiadott engedélyben meghatározottak 

szerinti teljesítése akadályokba ütközik. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység. 

     A társadalom működőképessége és fejlettségi szintje attól függ, mennyire sikerül a 

családban és az iskolában a gyerekek szakmai képességeit és erkölcsi tulajdonságait 

fejleszteni. A szülők mellett az oktatói testület felelőssége is hangsúlyozott az egész 

munkafolyamatban, hiszen ezáltal fejlődik a tanulóink kreativitása, problémamegoldása. 

Oktatóink az átfogó ismeretek birtokában irányítják, segítik a tanulókat az egyéni fejlődésben. 

A gyerekeket erősebben motiválja, ha minél aktívabban részt vehetnek a tananyag 

tanulmányozásában és a megismerés új formáiban. Így érvényesülhet az interaktivitás, a 

választás szabadsága, és mindez egyúttal erősíti az önbizalmukat, önállóságukat. Azzal 

foglalkozhatnak, abban alkothatnak, amihez értenek, közben pedig sikeresen valósítják meg 

önmagukat. 

     Feladatunk, hogy a gyerekek azon a területen is megkapják a támogatást, amelyen önálló 

alkotásra képesek. Fontosnak tartjuk a tartalmi és oktatás-módszertani fejlesztést, 

szorgalmazzuk, támogatjuk az újszerű oktatásszervezési formákat (csoportmunka, 

projektmunka), vagy a multimédia, újszerű IKT-eszközök alkalmazását az oktatás különböző 

területein. 
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Az intézményben szervezett formában működő életpálya-tanácsadási tevékenység segíti 

felismerni tanulóink készségeit, érdeklődési köreit, meggyőződéseit, értékeit, munkavégzési 

szokásait és személyes tulajdonságait. A pályaorientációs tevékenységünk segíti tanulóinkat 

egyéni személyes adottságaiknak és érdeklődésüknek megfelelő oktatással, képzéssel és 

foglalkoztatással kapcsolatos észszerű döntések meghozatalában és sikeres egyéni életút 

kialakításában. 

Életpálya-tanácsadás és pályaorientáció tevékenység intézményi formái:  

- egyéni tanácsadás keretében (oktató, osztályfőnök, igazgatóhelyettes, igazgató, gyakorlati 

képzőhely oktatója), 

- csoportos tanácsadás keretében (tematikus osztályfőnöki foglalkozások, az iskola 

pályaorientációs napja, ágazatspecifikus üzemlátogatások), 

- távtanácsadás keretében (iskola partnerei, releváns szakemberek, duális, gyakorlati 

képzőhelyek képviselői) 

- az elérő program keretében (ágazatnak megfelelően). 

     Tanulóink segítségünkkel, közreműködésünkkel pályainformáció-nyújtást, pályaválasztási 

tanácsadást, továbbtanulási tanácsadást, professzionális pályatanácsadást, foglalkoztatási és 

munkába állási tanácsadást, pályakorrekciós tanácsadást és kompetenciafejlesztő szolgáltatást 

és ezekkel összefüggő tájékoztatási szolgáltatást vehetnek igénybe. 

A törvényi előírásoknak megfelelően, az alapfokú iskolai oktatást nyújtó köznevelési 

intézmény tanulója, valamint iskolánkban tanuló, illetve képzésben részt vevő személy 

részére egyenlő hozzáférést biztosítunk az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció keretében 

nyújtható szolgáltatásokhoz. Iskolánkban biztosítjuk, diákjaink tanulmányi előmenetelük 

során, a továbbtanulási, iskolaváltási, iskolatípus-váltási, továbbá szakmaválasztási vagy 

szakmaváltási döntést megelőzően legalább egyszer személyre szabott életpálya-tanácsadás, 

illetve a pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatásban részesüljön. Tanulóink korai 

iskolaelhagyás megelőzése érdekében kihasználjuk a releváns támogató rendszert pedagógiai-

szakmai támogatását. Napi szinten odafigyelünk a KRÉTA ESL modul segítségével kinyert, 

rendelkezésre álló adatokra, a tanulói lemorzsolódás megakadályozása érdekében 

(osztályfőnök, oktató, szülő, gyakorlati képzőhely együttműködése). 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamataiban való részvételi joga gyakorlásának 

rendje. 

     Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkothatnak. Az osztályközösség élén, mint vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt 

ezzel a feladattal az igazgató bízza meg.  

     A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat 

(DÖK) látja el. Jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve választott 

tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályban 

megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Tevékenységét az saját szervezeti és működési 

szabályzat szerint folytatja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő oktatóz az igazgató, 
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– az oktatói testület véleményének figyelembevételével és az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének egyetértésével – bízza meg. Feladata a diákközgyűlés előkészítése és 

folyamatos kapcsolattartás az DÖK-kel illetve a DÖK programjainak koordinálása.  

     Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, amelyen a 

tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A 

diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés megválasztja egy év 

időtartamra a 3 fő diákképviselőt. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola 

képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös 

tekintettel a tanulói jogok helyzetére és érvényesülésére, a házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalataira. 

A DÖK dönt – az oktatói testület véleményének kikérésével – 

 saját működéséről 

 a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

 hatáskörei gyakorlásáról 

 egy tanítás nélküli munkanap (Károlyi Nap) programjáról 

A DÖK egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben 

 ünnepélyek, megemlékezések rendjéről, hagyományok ápolásával kapcsolatos 

feladatokról 

 az iskola vezetőségével való kapcsolattartás formájáról, rendjéről 

 a mindennapi testedzés formáiról, az iskolai sportkörről 

 szociális ösztöndíj illetve szociális támogatás felosztásának elveiről, 

 a tanulók jutalmazásának elveiről, formáiról 

 fegyelmező intézkedések formáiról 

 ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 a házirend elfogadásakor 

A DÖK véleményt nyilvánít 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséről, elfogadásáról 

 tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről 

 iskolai sportkör működési rendjének megállapításáról 

 tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elveinek meghatározásáról 

 a tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásáról 

 a könyvtár működési rendjének kialakításáról 

 tanulóval szemben folytatott fegyelmi eljárás során, képviselője részt vesz a fegyelmi 

tárgyaláson 
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A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje 

és formái 

 A tanuló joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához szükséges 

értesülésekhez és tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

Ebben dokumentumok is segítik, melyek az osztályfőnököknél, az ifjúságvédelmi 

felelősnél, a diákönkormányzatot irányító oktatónál, illetve a könyvtárban vannak. 

 A tájékoztatási jog mellett biztosítani kell számukra, hogy szervezett formában 

véleményt mondjanak az őket nevelő és oktatók munkájáról és az őket érintő 

kérdésekről. 

 Egy évben kétszer az osztály diákbizottság vezetői találkoznak az iskola igazgatójával, 

ahol felvethetik problémáikat, választ kapnak kérdéseikre, melyeket előzetesen írásban 

is leadhatnak, vagy személyesen fogalmazzák meg. 

Minden tanulónak joga van, hogy tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait 

érintő kérdésekről, valamint e kérdésekről javaslatot tegyen. Kérdéseikre, javaslataikra 

a megkereséstől számított 30 napon belül, érdemi választ kell, hogy kapjanak. 

Kérdéseivel fordulhat a diákönkormányzatot irányító pedagógushoz fogadó idejében, 

az igazgatóhoz szóbeli bejelentkezés után előre egyeztetett időpontban, az 

igazgatóhelyetteshez szünetekben. Amennyiben kérését írásban fogalmazza meg, azt 

az irodai fogadó időben az iskolatitkárnak leadhatja. A tanulók rendszeres vélemény- 

nyilvánítására évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést tartunk. A tanulók 

tájékoztatásának egyik eszköze az iskolarádió, amelynek diákprogramját a 

diákönkormányzat határozza meg.  

     A tanulónak joga van ahhoz, hogy: 

- képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő képzésben részesüljön vallási 

vagy világnézeti meggyőződésének, illetve nemzetiségi hovatartozásának megfelelően, 

- tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze, 

- hozzáférjen a tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és kötelességei 

teljesítéséhez szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén jogorvoslattal éljen, 

- a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, 

- véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben. 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

     A tanulónak joga van ahhoz, hogy: 

- a szakképző intézmény szakmai programjának keretei között - válasszon a választható 

tantárgyak, foglalkozások, továbbá oktatók közül, 

- kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, illetve korábbi tanulmányai 

beszámítását, 
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- igénybe vegye a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközöket, a szakképző 

intézmény létesítményeit és a szakképző intézményi könyvtári szolgáltatást, 

- lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a szakképző intézmény 

által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során, 

- vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik 

jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való 

jogának gyakorlását, 

- kollégiumi ellátásban részesüljön a Centrum kollégiumában, 

- kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról, 

- jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

- kérje az átvételét másik szakképző intézménybe vagy köznevelési intézménybe, 

- képességeit, érdeklődését és adottságait figyelembe véve továbbtanuljon. 

A tanulónak joga van ahhoz, hogy: 

- a szakképző intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, 

tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a 

pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 

     Továbbá a tanulónak joga van ahhoz, hogy: 

- a szakképző intézményben, családja anyagi helyzetétől függően - jogszabályban 

meghatározott esetekben - kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a tanulókat 

terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre, 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

- kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön. 

A tanulónak joga van arra, hogy 

- részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon 

történjék, 

- hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

- az oktatási jogok biztosához forduljon, 

- jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá 

igénybe vegye a nyilvánosságot. 
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     A tanulónak joga van ahhoz, hogy az állami szakképző intézményben fakultatív 

hitoktatásban részesüljön. 

     A tanulónak joga van ahhoz, hogy: 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az oktatójának munkájáról, a szakképző intézmény működéséről, továbbá 

tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az intézményvezetőhöz, oktatóhoz, a képzési 

tanácshoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül - a képzési tanácstól a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ 

kapjon, 

- iskolai művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök létrehozását 

kezdeményezze, annak tagja legyen vagy más módon részt vegyen annak munkájában, 

- személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

- a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért sérelem 

orvoslását. 

 

A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény 

partnerei kapcsolattartásának formái. 

Együttműködés a szülőkkel, a családdal (gyors információáramlás megteremtése). 

Iskolánk a nevelés alapfeltételének tekinti a szülőkkel tartott kapcsolatot. A szülők 

véleményének összegzése, az álláspont képviselete s Szülői Munkaközösség (Szülői 

Képviselet) keretében szerveződik.      

Az osztályok 3-3 fős választmányt jelölnek ki, akik iskolai vezetőséget választanak. Az 

iskolai választmány összetétele igazodik az iskola szerkezetéhez, törekszenek a szülők arra, 

hogy minden évfolyam képviseltesse magát. 

Az iskolai nevelőmunka irányítója, az osztályfőnök tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Hivatalos 

ügyintézést, vagy vezetői intézkedést igénylő ügyekben bármelyik fél az iskola igazgatójához 

(igazgatóhelyetteséhez) fordul.  

 Az oktatók a szülőkkel a KRÉTA rendszer bejegyzéseivel, egyeztetett időben személyes 

megbeszélésen, szervezett körülmények között pedig a szülői értekezleteken és a 

fogadóórákon tartják a kapcsolatot.   

Együttműködés a tanulókkal, együttműködés a diákönkormányzattal. 

A DÖK évek óta működik iskolánkban. Képviselői az iskola legaktívabb tanulói, ügyesen 

összefogják a diákságot. Saját Működési Szabályzatuk és éves munkatervük van. 

Rendszeresen tartanak gyűléseket, ahol az aktuális dolgokat és a diákság problémáit 

megbeszélik. Az iskola programjából komoly feladatokat vállalnak. Iskolánkra jellemző a 
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diákönkormányzat bevonása minden, a tanulóinkat érintő döntés előkészítésébe. 

Véleményezési jog gyakorlásának példái: Házirend szabályozása, „Károlyi Nap” 

(diákönkormányzat napja), fegyelmi ügyek. 

 

Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha tanulói 

érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki 

személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és az oktatói 

közösség koordinált aktív együttműködése. 

Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség és szeretet. 

 megvalósulási formái: - kölcsönös támogatás ,  

 - koordinált pedagógiai tevékenység, 

            feltétele: - a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, 

       - őszinteség,   

 eredménye: - a családi és iskolai nevelés egysége és ennek 

nyomán a kedvezően fejlődő gyermeki személyiség. 

 

Az együttműködés formáit pedagógiai feladatokra építettük, és az alábbi két témakör köré 

rendeztük: 

1. A szülők részéről - a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

- aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

- ötletnyújtás az előadások témáihoz, 

- őszinte véleménynyilvánítást, 

- együttműködő magatartást, 

- nevelési problémák őszinte megbeszélést, közös megoldását, 

- családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

- érdeklődő-segítő hozzáállást, 

- szponzori segítségnyújtást, 

Iskolánk a tanulók helyes neveléséhez a következő tevékenységi formákat ajánlja 

1. Iskolánk (oktatók)- a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási 

formákat kínálja: 

- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

- változatos témájú foglalkozások indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes 

viselkedési módokat, az egészséges életvitelt, 
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- előre tervezett szülői értekezletek, évente két alkalommal évfolyam szinten és 

osztályszinten, 

- rendkívüli szülői értekezletek, 

- fogadóórák, heti rendszerességgel az oktatók által megadott időpontokban, 

folyamatosan igény szerint, 

- előadások szervezése - pszichológus 

    - egészségügyi szakember (orvos, védőnő) 

    - drogprevencióban jártas szakemberek meghívásával, 

- pályaválasztási tanácsadás, pályaszocializáció, 

- közös rendezvények, bálok, ismerkedési estek, előadások, ünnepségek. 

2. A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

- osztály-család közös hétvége túrázással egybekötve, 

- nyári táborozásoktatók, szülők és diákok részvételével 

- közös rendezvények szervezése, évfolyam szinten szülők és oktatók részvételével, 

- folyamatos online információcsere.  

 

    Szülők bevonása az iskolai programokba: 

 előzetes szülői értekezlet, beiratkozás,  

 Családi Nap,  

 Egészségnap, 

 a szülők rendszeres tájékoztatása, kapcsolattartás, 

 szülői értekezlet évente két alkalommal, 

 fogadóórák,  

 igény, kérés alapján egyeztetett időpontban külön megbeszélés a szülőkkel, 

 igény szerint rendkívüli szülői értekezlet, 

 hiányzásokról jelzőrendszer (Kréta), 

 információ megosztása: Kréta, SM sites, online levelezés. 

Együttműködés az egy osztályban tanítókkal: 

 egy osztályban tanítók értekezlete, 

 osztályértekezlet évente 3 alkalommal. 

 

 

Együttműködés a segítő szakemberekkel: 
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 pszichológussal,  

 gyógypedagógussal,  

 fejlesztő pedagógusokkal,  

 szociális munkással,  

 védőnővel,  

 iskolaorvossal. 

 

     Együttműködés módja, formája: rendszeres kapcsolattartás (online levelezés, telefon), 

foglalkozás megtartása igény és jelzés alapján, szükség esetén részvétel az egy osztályban 

tanítok értekezletén, oktatók, tanulók érzékenyítése. 

     Együttműködés hivatalos és civil szervezetekkel: 

     Gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményekkel, Kamarával, Kormányhivatallal, POK-

kal. Együttműködés módja: szóbeli és írásbeli tájékoztatók, műhelymunkákon, képzéseken, 

szakmai találkozókon, konferenciákon való részvétel, vizsgáztatás. Továbbá rendszeres 

kapcsolattartás a külső megsegítőkkel, jelzőrendszer működtetése, esetkonferenciákon való 

részvétel. Együttműködés célja: tájékozódás és tájékoztatás (iskola tanulói), valamint az 

iskolai életet érintő kérdések megbeszélése. 

 

     Együttműködés a gyakorlati képzőhelyekkel (min. félévente, ld. Képzési program) 

     Ágazati bontásban a gyakorlati képzőhelyek oktatási felelőseinek, valamint a szakmai 

munkaközösség tagjainak, és az osztályfőnököknek a részvételével műhelymunka, lehetőleg a 

tanítási félév elején. 

Összegezve, az iskolai kapcsolattartás főbb formái: 

      -    családlátogatás, 

- szülőkkel való kapcsolattartás, 

- kapcsolati háló megrajzolása (a partnerek listázása és a kapcsolattartási formák 

meghatározása), 

- gyermekvédelmi együttműködések, jelzőrendszeri feladatok ellátása,  

- támogató csoport működtetése, 

- oktatók együttműködése, team munka, lehetőségek kiaknázása, 

- gyakorlati képzőhelyekkel való együttműködés (ld. Képzési program). 

     Az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenysége 

     Az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatait a Gyermekek védelméről 

és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., annak módosítása alapvetően 

meghatározzák. 



 31  

     „A gyermek nevelése elsősorban a család feladata és kötelessége is.” Ebben segítségére 

lehet: az állam, önkormányzat, iskola. Intézményünk alapvető feladatának tekinti a gyermek- 

és ifjúságvédelem ellátását, a tanulók fejlődését veszélyeztető okok feltárását, és pedagógiai 

eszközökkel a káros hatások megelőzését, ellensúlyozását. A gyermekvédelmi törvénnyel 

összhangban iskolánk minden lehető eszközzel segítséget nyújt a szülőknek ahhoz, hogy 

gyermekével megfelelően foglalkozhasson, és eleget tegyen a szakképzési törvényben 

meghatározott kötelezettségének. 

     Az ifjúság szociális válsághordozó. A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és iskolai 

hatások, az érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési 

problémák miatt növekszik a feszültségszint, és csökken a feszültségtűrő képesség, ami otthon 

érezteti hatását, és leggyakrabban a gyerekeken vezetődik le. Ezek káros hatása az iskolákban 

a gyerekek teljesítmény-, viselkedés- és kapcsolatzavarainak formájában jelenik meg. Mivel a 

gyermek életének jelentős részét az iskolában tölti, az iskolás gyermek problémái itt 

érzékelhetők először. 

     Az intézményünk segítségadását és feladatát pedagógiai és anyagi, tárgyi formákban lehet 

meghatározni. 

a) Pedagógiai segítés formái: 

- a veszélyeztetett, ill. hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása; 

- a gyermek személyiségének, családi hátterének, környezetének, baráti és 

kortársi kapcsolatainak megismerése; 

- szükség esetén közreműködés a veszélyeztető tényezők megelőzésében, 

feltárásában, lehetőségekhez mérten a megszüntetésében; 

- kapcsolattartás a szülőkkel, gondviselőkkel, nevelőszülőkkel, kollégiumi 

nevelőkkel; 

- indokolt esetben családlátogatás; 

- lehetőség biztosítása a tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatására, a 

kötelező foglalkozásokon kívüli korrepetálásra; 

- pályaorientáció segítése; 

- prevenciós programok szervezése; 

- a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése és erről az 

oktatói testület tájékoztatása, lehetőség szerint pályáztatás; 

- kapcsolattartás a következő intézményen belüli és kívüli szervezetekkel: 

                                diákönkormányzat, 

                                szülői munkaközösség, 

                                megyei és a járási kormányhivatalok gyámügyi osztályai,  

                                gyermekvédelmi szakszolgálat, 

                                gyermekjogi képviselő, 
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                                Nevelési Tanácsadó, 

                                Család- és Gyermekjóléti Központ, 

                                Nagycsaládosok Egyesülete és más civil szervezetek, 

                                egészségügyi intézmények (védőnő, gyermek-ideggondozó,    

                                gyermekpszichiáter, ÁNTSZ), 

                                általános szabálysértési hatóság, 

                                Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Alosztály. 

b) Anyagi és tárgyi segítés formái: 

- rendszeres vagy rendkívüli nevelési segélyre történő javaslattétel és támogatás, 

- egyéb segélyek kezdeményezése (menza, tankönyv stb.) 

     A tevékenységi kör bővíthető, illetve szűkíthető az intézményben levő veszélyeztetett 

gyerekek arányától függően. 

 

     A gyermek- és ifjúságvédelem az oktatói testület valamennyi tagjának, oktatói és nem 

oktatói munkakörben foglalkoztatott dolgozójának feladata. 

     A közvetlen feladatok ellátását a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi szoros 

együttműködésben az osztályfőnökökkel és az iskola vezetéséből az igazgatóhelyettessel. 

Valamennyi feladat ellátása és megszervezése az igazgató felügyelete és irányítása mellett 

történik. 

 

 

Gyermek, ifjúságvédelmi feladatok ellátásának szabályozása a KSZC Gróf Károlyi Sándor 

Technikumban 

Törvényi háttér: 

- 1997. XXXI. tv. (Gyvt.), 

- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 

- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, módosításai, 

- 2002. évi IX. törvény (1997. évi törvény módosítása), 

- A szociális- és gyermekvédelmi törvény 2011. júliusi módosítása, 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről, 

- Sztv., 

- Sztv. végrehajtási rendelete. 
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Az ifjúságvédelmi munka területei:  

Információk szerzése,cseréje  

- A veszélyeztetett tanulók felmérése, nyilvántartása a KRÉTA rendszer 

segítségével. 

- Kapcsolattartás a szülőkkel, fogadóóra kijelölése. 

- Kapcsolattartás a külső szervezetekkel. 

- Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel. 

- Kapcsolattartás a gyógypedagógussal, iskolaorvossal, védőnővel. 

 

 Segítségadás,intézkedés  

Értesítés igazolatlan hiányzásról (163.§ alapján):  

a. tanköteles tanuló esetén: 

 1 óra után a szülő, kollégiumi nevelő írásbeli tájékoztatása,   

 5 óra után (egy tanítási félévben) a gyámhatóság és a család- és gyermekjóléti 

szolgálat értesítése / gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a 

gyermekvédelmi szakszolgálat értesítése,  

 15 óra után  (egy tanítási félévben) az általános szabálysértési hatóság és a család- és 

gyermekjóléti szolgálat értesítése / gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén 

a gyermekvédelmi szakszolgálat értesítése,  

 25 óra után  (egy tanítási félévben) a tartózkodási hely szerinti illetékes 

gyámhatóság értesítése. 

  

b. nem tanköteles tanuló esetén: 

 5 óra után (egy tanítási félévben) a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti 

gyámhatóság, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a gyermekvédelmi 

szakszolgálat értesítése,  

 10 óra után a szülő (nagykorú tanuló estén a tanuló) értesítése,  

 20 óra után a szülő (nagykorú tanuló estén a tanuló) ismételt értesítése.  

Továbbá: 

 külső szervezetek kérésére környezettanulmány elkészítése, 

 együttműködés a szakszolgálatokkal, szükség esetén segítség kérése, 

 a veszélyeztetett tanulók figyelemmel kísérése, 

 együttműködés a családdal, 

 anyagi veszélyeztetettség esetén felhívni a figyelmet a gyermekvédelmi támogatásra, 
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 prevenció, amennyiben felmerül a veszélyeztetettség. 

 

     A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása / szervezése:  

     Az igazgató feladatai:  

- biztosítja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott oktató 

munkájához a szükséges feltételeket, 

- közreműködik a diákok veszélyeztetettségének megelőzésében, csatlakozik az 

ehhez szükséges programokhoz, 

- amennyiben a probléma pedagógiai eszközökkel nem megoldható, külső segítséget 

kér az illetékes szervektől, 

- tanévkezdéskor tájékoztatja a szülőket a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal 

megbízott oktató személyéről, valamint arról, hogy hogyan és mikor léphetnek 

vele kapcsolatba. 

     A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott oktató feladatai:  

- koordinálja az intézményben zajló gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Segíti az 

osztályfőnököket, az iskola oktatóit ifjúságvédelmi feladataik ellátásában, 

      az osztályfőnökökkel együttműködve: 

- tartja, illetve szükség esetén felveszi a kapcsolatot a külső segítő szervezetek 

képviselőivel, 

- a tanév folyamán figyelemmel kíséri a veszélyeztetett diákokat, 

- gyermekbántalmazás, illetve egyéb, pedagógiai eszközökkel nem megoldható 

esetekben kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója értesítse a Család-és 

Gyermekjóléti Központot, felkérésre részt vesz az esetmegbeszélésén, 

esetkonferenciákon, 

- az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a 

gyermekvédelmi feladatot ellátó legfontosabb intézmények elérhetőségeit, 

- amennyiben tanköteles tanuló nem vesz részt az oktatásban, megteszi a szükséges 

intézkedéseket, 

- az oktatók, szülők, tanulók jelzésére,vagy a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert a családi környezetet. 

     Az osztályfőnök feladatai: 

- A veszélyeztetett tanulók nyomon követése, folyamatos egyeztetés az 

ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott oktatóval, 

- Az hiányzások nyomon követése, az igazolatlanul mulasztó tanulókról jelzés a 

kolléga felé, 

- a tanév elején a veszélyeztetett tanulók kiszűrése, 
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- kapcsolattartás a szülőkkel, a törekvés a veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai problémák megoldására, 

- a veszélyeztetett tanulók (és lehetőleg minden tanuló) érdeklődési körének, 

képességeinek, szociális hátterének megismerése, a változások jelzése az 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott oktató felé, 

- külső szervezet felkérése, pedagógiai értékelés készítése az adott szervezetnek, 

- pszichológus-szakszolgálat közvetítése. 

     Az oktatók feladatai:  

- a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, az átlagtól eltérő viselkedés, a 

veszélyeztetettségre utaló jelek jelzése az osztályfőnök felé, 

- a veszélyeztetett tanulók nyomon követése, folyamatos egyeztetés az 

osztályfőnökkel, ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott oktatóval, 

- az esetlegesen felmerülő, pedagógiai eszközökkel megoldható problémák 

megoldása. 

 

A tanulmányok alatti vizsga szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

Iskolánkban szervezett vizsgák. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

- ágazati alapvizsga, 

- modulzáró vizsga, 

- osztályozó vizsga, 

- különbözeti vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javító vizsga. 

A tanulmányok megkezdése előtti vizsgák: 

- alkalmassági vizsga, 

- felvételi vizsga (ágazatonként változó, kizárólag a törvényi előírások szerint szervezhető, 

fenntartói döntést követően, túljelentkezés esetén, illetve két tanítási nyelvű képzések 

esetében szóbeli vizsga). 

 

Záróvizsgák: 

- technikusi és érettségi vizsga, 

- szakmai vizsga. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák 

Ágazati alapvizsga 

Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő 

személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és 
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kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt 

vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 

Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos 

szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény 

oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a 

szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A 

vizsgabizottság elnöke a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult. 

Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az 

ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 

Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell 

alkalmazni. 

A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett. 

Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a 

képzésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév 

második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben 

részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait az ágazati alapoktatás 

megismétlésével folytatja. 

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell 

tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi 

tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a 

szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga 

követelményeit. Ebben az esetben a szakmai vizsga eredményét - az ágazati alapvizsga 

eredményének figyelmen kívül hagyásával - a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek 

egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően kell megállapítani. 

Modulzáró vizsga (kifutó rendszerben) 

     Az iskolarendszeren kívüli képzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként a 

szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel 

az intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő elsajátította a szakmai és 

vizsgakövetelmény egyes követelménymoduljaiban előírtakat. 

     Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a képzési 

szakaszok lezárásaként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak 

megfelelő modulzáró vizsgát szervez. A modulzáró vizsga a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározottak szerint összevontan is megszervezhető.  

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 

– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

     Iskolai rendszerű képzésben is szervezhető modulzáró vizsga a tanulók tanulmányi 

munkájának értékelése, valamint a szakmai vizsgára való felkészülés céljából. Ezzel a 

lehetőséggel élhet a tagintézmény az esti, ill. levelező szakmai képzéseiben. 
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     A modulzáró vizsga szervezhető az adott modul szakmai követelményei alapján 

- írásban, 

- szóban, 

- gyakorlatban, 

- interaktív, 

- komplex módon. 

     A modulzáró vizsga szervezésekor érdemes figyelembe venni az adott modul szakmai 

vizsgája vizsgaszervezési módját és követelményeit. A modulzáró vizsgák időpontját és 

követelményeit a tanulóval a képzés megkezdésekor ismertetni kell. 

Osztályozó vizsga 

A tanuló teljesítményét, előmenetelét az oktató a tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Ha a tanuló 

szakirányú oktatását nem a szakképző intézmény végzi, a szakirányú oktatással 

összefüggésben a tanuló teljesítményét, előmenetelét a duális képzőhely az oktatóval közösen 

értékeli és minősíti. Az ilyen értékelésre a szakképző intézmény szakmai programjában 

meghatározott, elsajátított tananyagrészenként megszervezett beszámolás keretében kerül sor. 

Az előkészítő évfolyamon - a nyelvi előkészítés kivételével - a tanulót kizárólag a tanítási év 

végén kell szövegesen minősíteni és dönteni az előrehaladásáról. A műhelyiskolában 

értékelés, minősítés nem alkalmazható. 

A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, az 

igazgató mentesíti az érdemjegyekkel történő értékelés és osztályzatokkal történő minősítés 

alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, a szakirányú oktatás 

kivételével - egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 

Az érdemjegyek és az osztályzatok a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: jeles 

(5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

Iskolánkban lehetővé tesszük a tanítási év közben történő értékelés során a tanuló 

kompetenciaalapú értékelését is, az érdemjegyeknek való megfelelés szabályainak 

meghatározásával. 

A tanuló félévi és év végi osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy a 

tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha az igazgató felmentette a foglalkozáson való részvétele alól, 

engedélyezte számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. Amennyiben a tanuló a  

meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során 

bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben 

kell megszervezni. 
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Különbözeti vizsgát a tanuló abban a szakképző intézményben tehet, amelyben a 

tanulmányait folytatni kívánja. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két 

vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a 

vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy 

a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei 

megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott 

válaszait értékelni kell. 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen 

osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról, illetve a különbözeti vizsgáról számára felróható 

okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Javítóvizsga letételére az augusztus tizenötödikétől augusztus hónap utolsó napjáig terjedő 

időszakban az igazgató által meghatározott időpontban van lehetőség. 

Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges 

értékelés kíséri. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. Az értékelésről és a minősítésről 

a tanulót és kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét tájékoztatni kell. A 

szakképző intézmény az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét 

félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti. Értesítő gyakrabban is készülhet a 

szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott esetben (ld. a tantárgyankénti 

meghatározást). 

Ha a tanuló teljesítményének, előmenetelének értékelésekor vagy minősítésekor a tanuló 

szakmai felkészültsége elmarad a programtanterv alapján elvárható mértéktől és ez a duális 

képzőhely felelősségére vezethető vissza, a szakképző intézmény az erről való 

tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni a duális képzőhely 

nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarát. A duális képzőhelyet a duális 

képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara legfeljebb öt évre 

eltilthatja a szakirányú oktatásban való részvételtől, ha a duális képzőhely ellenőrzése 

keretében megállapítja, hogy a szakképzési munkaszerződésből folyó kötelezettségeit nem a 

vonatkozó törvényi háttér alapján teljesíti. 

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt vagy abban a szakképző 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szabályosan 

megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

A tanulmányok alatti vizsgaszervezés fontosabb szabályai. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független 

vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzési államigazgatási szerv bízza meg. 
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Az olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a szakképző intézmény 

szakmai programja alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való 

jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező 

követelmény a minimum hatvanperces, az adott vizsgatárgy legfontosabb tanulmányi 

követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgatevékenység és szóbeli vizsgatevékenység 

sikeres teljesítése. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és 

jogszerű megtartásáért. A kérdező oktató csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat 

taníthatja. 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a 

vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.  

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, ha a 

vizsgatevékenység megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a 

vizsgáztató oktató által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, 

számítástechnikai program formájában - kell elkészíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

tantárgyanként minimum hatvan perc. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény 

megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell 

növelni. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - 

harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább tíz 

perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a 

vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani 

a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni, vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a 

vizsgabizottságtól segítséget kaphat. A vizsgabizottság a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak 

kérdéseket tehet fel, ha meggyőződött arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a tétel 

kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni, vagy a vizsgatétel kifejtése 

során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható 

félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 
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Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni, és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 

elhagyhatja. 

A gyakorlati vizsgatevékenység szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgynak a 

szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott követelményei eltérő rendelkezést 

nem állapítanak meg. 

A gyakorlati vizsgatevékenység tartalmát az igazgató hagyja jóvá. A gyakorlati 

vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a 

vizsgatevékenység elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

  A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 

gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, 

továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó 

munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál 

helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a gyakorlati vizsgatevékenység 

ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához 

rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a gyakorlati 

vizsgatevékenység leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a gyakorlati 

vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható 

okból kieső idő. 

A gyakorlati vizsgatevékenységet egy érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel kell 

tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a tanszak megnevezését, a 

vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a 

gyakorlati oktatást végző oktató írja alá. 

A vizsgázó gyakorlati vizsgatevékenységre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott 

gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a szakképzési 

államigazgatási szerv szervezi. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője - a félév vagy a 

tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának 

megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A 

bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az igazgató a 

bejelentést nyolc napon belül továbbítja a szakképzési államigazgatási szerv. A vizsgát az első 

félév, illetve a tanítási év utolsó hetében kell megszervezni. 
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A tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselője - a bizonyítvány 

átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy ha bármely tantárgyból javítóvizsgára 

utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. A szakképző intézmény a 

kérelmet nyolc napon belül továbbítja a szakképzési államigazgatási szervnek. 

A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az az oktató, akinek a vizsgázó hozzátartozója, 

továbbá aki abban a szakképző intézményben tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban 

áll. 

A tanuló félévi osztályzatáról a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét a félévi értesítőben 

kell tájékoztatni. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi 

bizonyítványban is fel kell tüntetni. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló 

több évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 

évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az évfolyam valamennyi 

követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett 

évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő 

év végi bizonyítványba be kell írni. 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 

vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három 

napon belül írásban értesíti azt a szakképző intézményt, amelyikkel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamba lépéséről - figyelembe véve a független 

vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az a szakképző 

intézmény dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott 

tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette. A szakképző intézmény magasabb 

évfolyamán vagy évfolyamismétlés esetén e tantárgy tanulásával kapcsolatban a szakképző 

intézmény szakmai programjában foglaltak szerint kell eljárni. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait 

az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem 

tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére az oktatói 

testülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb 

évfolyamon folytathatja. 

     A tanuló bizonyítványának kiadását a szakképző intézmény nem tagadhatja meg. 

Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott 

érdemjegyek átlagától, az oktatói testület felhívja az érintett oktatót, hogy adjon tájékoztatást 

ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha az oktató nem változtatja meg 

döntését, és az oktatói testület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi 

érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

 

A tanulmányok megkezdése előtti vizsgák.  
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Alkalmassági vizsga 

     Az alkalmassági vizsga lehet: 

- a Kereskedelmi értékesítő, Nyomdász, Dekoratőr, Nyomdaipari technikus képzés 

megkezdéséhez, a szakma gyakorlásához szükségek képességek vizsgálata, 

- egészségügyi alkalmassági vizsgálat.  

     Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a Kereskedelem ágazathoz tartozó 

képzésekre jelentkező tanulóknak.  Az intézmény az iskolai védőnő segítségével szervezi meg 

az alkalmassági vizsgálatokat a jelentkezett és a felvételi eljáráson sikeresen szereplő tanulók 

részére. A vizsgálat időpontjáról és helyszínéről írásban értesíti a tagintézmény a tanulót, 

illetve a tanuló szülőjét. Még a beiratkozás előtt kell elvégeztetni a tanulónak a vizsgálatot. 

Amennyiben a jelentkező nem alkalmas az adott szakma tanulására és végzésére, nem vehető 

fel. Az alkalmassági vizsgálatok/vizsgák ingyenesek. 

 

Felvételi vizsga 

     Felvételi vizsgát a technikumi képzésekre jelentkező tanulóknak szervezhet az iskola a 

túljelentkezésre vonatkozó törvényi előírások teljesítése esetében. A felvételi vizsga – külön 

jogszabály szerint szervezett – központi írásbeli felvételi vizsga. Szóbeli felvételi vizsgát a két 

tanítási nyelvű képzésekre jelentkezőknek szervezhet iskolánk. A felvételi vizsga témaköreit a 

tagintézmény honlapján teszi közzé minden tanévben a központilag megadott határidőig.  

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az 

írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, 

megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. 

A felvételi eljárásra és a felvételi követelményekre vonatkozó információkat az intézmény a 

tanév rendjében meghatározott időben és módon közzéteszi, majd e szerint lebonyolítja. 

 

 

Záróvizsgák 

Érettségi vizsga 

Az érettségi vizsgán a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az Nkt.-ban 

meghatározott vizsgatárgyakból ad számot tudásáról azzal, hogy az érettségi vizsga 

kötelezően választandó vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell tenni. A technikumban 

folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló, illetve a képzésben 

részt vevő személy adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az 

érettségi vizsgáról valamennyi érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga sikeres letételét 

követően lehet bizonyítványt kiállítani. 

Az, aki a szakképző iskolában folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan szakmát szerzett és 

annak megszerzését követően kíván érettségi vizsgát tenni, mentesül az érettségi vizsga 

kötelezően választandó vizsgatárgya alól. 

Az érettségi vizsgán az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai helyett a sajátos nevelési 

igényű tanuló - jogszabályban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. 
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Az érettségi vizsga megszervezésére és lebonyolítására az Nkt.-t és az érettségi 

vizsgaszervezés szabályait előíró 100/1997. Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni 

(ld. Oktatási program, Képzési program). 

 

     Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények 

szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit és szervezésének 

módját a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló 

jogszabály alapján kell meghatározni. 

Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak 

szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, 

valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. 

 

     Az érettségi vizsgán a technikumi képzésben résztvevő tanuló a következő 

vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: 

a) magyar nyelv és irodalom, 

b) történelem, 

c) matematika, 

d) idegen nyelv, 

e) szakmai vizsgatárgy (technikumi képzés ágazatának megfelelő technikusi szakmai vizsga). 

 

     A kötelező vizsgatárgyak mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga. Az 

érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 

igazolása. Az első érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt ingyenes. 

Az elmúlt évek szakgimnáziuma, amelyben a nevelés-oktatás 5 éves, 2 év ágazati 

alapoktatás+3 év szakirányú oktatás. A tanuló először csak ágazatot választ, 10. évfolyam 

végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, ezt követően történik a szakmaválasztás.   

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból ugyanaz a tananyag 

tartalom, mint a gimnáziumokban. Magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem 

tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás a 12. évfolyam végén, a három tantárgyból 

előrehozott érettségi vizsga lehetőséggel. A 13. évfolyam nyelvi érettségi és technikusi 

vizsgával zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tárgynak számít, a szakmai vizsga 

az ötödik érettségi tantárgy. Az ötödik év végére egyszerre kapnak a tanulók érettségi 

bizonyítványt és technikusi oklevelet. 

 

A szakmai vizsga 

A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és 

kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek 

elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri. 

Az akkreditált vizsgaközpont kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint 

megszervezi a javító- és pótló vizsgát, gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához 

szükséges feltételek biztosításáról, vezeti a szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat 

és ellátja a Kormány rendeletében a szakmai vizsgával összefüggésben meghatározott 

feladatokat. 
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A szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell 

letenni. A szakmai vizsga központi vizsgatevékenységének tartalmát a szakképzésért felelős 

miniszter a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével határozza meg. A 

szakmai vizsgát a Kormány rendeletében meghatározott rend szerint kell lebonyolítani. 

A szakmai vizsga legmagasabb díját a Kormány rendeletben állapítja meg. A szakmai 

vizsga díját e mértéken belül az akkreditált vizsgaközpont úgy állapítja meg, hogy az a 

ráfordításaira és működéséhez szükséges ésszerű nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel 

az azt terhelő fizetési kötelezettségekre és az akkreditált vizsgaközpont részére nyújtott 

támogatásokra is. A szakmai vizsgának a Kormány rendeletében megállapított legmagasabb 

díjánál magasabb díjat és a szakmai vizsgáért fizetendő más pénzbeli, anyagi, természetbeni 

hozzájárulást vagy költséget érvényesen nem lehet kikötni. 

Szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt az kaphat, aki 

sikeres szakmai vizsgát tett. 

A szakmai vizsga szabályai. 

A vizsgabizottság három tagból áll, amelynek mérési feladatokat ellátó tagja végzi a 

vizsgázó tudásának felmérését, ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga 

szabályszerűségéért, értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

A vizsgafelügyelői feladatokat a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja látja el. 

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint 

területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált 

vizsgaközpont bízza meg. A delegált tag megbízását az akkreditált vizsgaközpont 

megtagadhatja és helyette határidő tűzésével más személy delegálását kezdeményezheti. A 

megtagadás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie. 

A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó 

szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója. A 

vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja csak olyan személy lehet, aki a vizsgán 

megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik. A 

vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása 

időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet 

folytat. 

Ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a képzési és kimeneti követelmények a 

vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen 

nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét 

anyanyelven kell beszélnie, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert 

nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.  

A vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjának megbízása az adott szakmai 

vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás 

elfogadásával jön létre. A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az 

általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga 

szabályos és zavartalan lefolytatásáért. A vizsgafelügyelő felfüggeszti a szakmai vizsga 

lebonyolítását, az érintett vizsgatevékenység végrehajtását, ha a szakmai vizsga 
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lebonyolításának jogszerű feltételei nem biztosítottak, és erről haladéktalanul értesíti az 

akkreditált vizsgaközpontot. A felfüggesztés tényét és indokát a vizsgajegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. Ha a jogszerű állapot nem állítható helyre oly módon, hogy a szakmai vizsga 

folytatására még az adott napon sor kerülhessen, az akkreditált vizsgaközpont intézkedik a 

szakmai vizsga folytatásának menetéről. 

A vizsgafelügyelő: 

- a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges 

szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények 

meglétét, 

- a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban 

előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét, 

- vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet, 

- ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt, 

- tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, 

tudnivalókról, 

- gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, 

felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját. 

A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja lebonyolítási rend szerint részt vesz a 

vizsgáztatásban, ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és rögzíti azok 

eredményeit. 

A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja a mérést végző tagtól kapott adatok és 

információk alapján elvégzi az értékelést, az értékelési folyamat eredményét bemutató 

dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált 

vizsgaközpont vezetőjének. 

A vizsgázó minősítéséről az akkreditált vizsgaközpont dönt. 

A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával 

kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. E feladatkörében: 

- vezeti a vizsgajegyzőkönyvet, 

- összesíti a szakmai vizsga részeredményeit, 

- kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot, 

- kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt, 

- elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, 

- felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak 

összeolvasásáért, egyezéséért, 

- gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a 

vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint 
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- gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről. 

Az akkreditált vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az 

egyes vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság 

további tagját és a szakmai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok 

kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli. 

A szakmai vizsgát a lebonyolítási rend alapján kell lebonyolítani. Az egyes 

vizsgatevékenységek a lebonyolítási rendben meghatározott személyek jelenlétében 

kezdhetők meg és folytathatók le. Az egyes vizsgatevékenységeket az egyes 

vizsgatevékenységekhez előírt általános és speciális feltételek teljesülését az adott 

vizsgacsoport tekintetében biztosító helyszínen lehet lefolytatni. 

A vizsgatevékenységek lebonyolításának helyszínét, személyi és tárgyi feltételeit, azok 

biztosításának módját, a feltételek megfelelőségének tényét írásban kell rögzíteni, amelyet a 

vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagjai aláírásukkal hitelesítenek. Ezt a 

dokumentumot csatolni kell a szakmai vizsga jegyzőkönyvéhez és a szakmai vizsgát követő 

öt évig meg kell őrizni. A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő harminc 

napon belül be kell fejezni, kivéve, ha a képzési és kimeneti követelmények másként 

rendelkeznek. 

Ugyanazon vizsganapra - ha azt a képzési és kimeneti követelmények nem zárják ki - több 

vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek 

összes ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. A nyolcórás időkeret számításakor a 

vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni. 

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolítási rendjét úgy kell meghatározni, hogy a 

vizsgázó az interaktív vizsgatevékenységet nyolc és tizennyolc óra között, a projektfeladatot 

hét és tizenkilenc óra között végezhesse el. 

A vizsgázó számára a szakmai vizsga időtartama legfeljebb három, meghosszabbítás esetén 

legfeljebb négy nap lehet. 

Az akkreditált vizsgaközpont a szakmai vizsga időtartamát, ha a vizsgaszervezés helyi 

sajátosságai vagy rendkívüli esemény ezt indokolja, egy nappal meghosszabbíthatja. A 

meghosszabbítás tényét és annak indokát a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

Az interaktív vizsgatevékenység során biztosítani kell a vizsgázó azonosítását, a szakma 

megjelölését és a szakmai vizsga napjának feltüntetését. Az interaktív vizsgatevékenység 

befejezésekor biztosítani kell a befejezés időpontjának rögzítését. Ha az interaktív 

vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, biztosítani kell a 

vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejének rögzítését is. A vizsgázó távozása és 

visszaérkezése között eltelt idő beszámít az interaktív vizsgatevékenység megoldására 

rendelkezésre álló időtartamba. Az interaktív vizsgatevékenység eredményét utólag nem 

módosítható formában kell tárolni. 

Az interaktív vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgateremben állandó felügyeletről kell 

gondoskodni. Nem lehet felügyelő az, aki a szakmai képzésben való oktatáshoz jogszabályban 
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előírt szakképzettséggel rendelkezik. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős 

személy a szakmai vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében az akkreditált 

vizsgaközpont írásos engedélyével az interaktív vizsgatevékenység során jelen lehet. 

A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad az interaktív vizsgatevékenység 

szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok 

következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvet, és 

gondoskodik a szakmai vizsga rendjének betartásáról. 

Az interaktív vizsgatevékenység megoldására rendelkezésre álló időtartamba nem 

számítható be a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

A vizsgázó az interaktív vizsgatevékenység megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, 

segítséget nem kérhet és nem kaphat. Ha a felügyelő az interaktív vizsgatevékenység közben 

szabálytalanságot észlel, felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, írásban rögzíti ennek 

tényét, továbbá a felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt, majd ezt 

követően engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A felügyelő az 

interaktív vizsgatevékenység befejezését követően haladéktalanul jelzi a szabálytalanságot az 

akkreditált vizsgaközpontnak, aki kivizsgálja és dönt a vizsgázó esetén a szakmai vizsga 

további folytathatóságáról. A szabálytalansággal kapcsolatban külön jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelynek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a 

szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelő 

nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával 

kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet 

a felügyelő, a vizsgázó és a vizsgafelügyelő írja alá. A vizsgázó észrevételét - kérelmére - a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szabálytalansággal összefüggésben felvett jegyzőkönyvet 

csatolni kell a vizsgajegyzőkönyvhöz. 

A projektfeladat megvédésének megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell az adott 

vizsgatevékenység lebonyolításának rendjéről és a projektfeladat elkészítésével és 

megvédésével kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a vizsgatevékenység helyére és a 

munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A 

vizsgatevékenység megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás 

megelőzése céljából adható. A projektfeladatot a vizsgázó az akkreditált vizsgaközpont által a 

projektfeladathoz kapcsolódóan meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. A 

projektfeladat elkészítése, illetve megvédése az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

- ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket - megléte esetén 

kezdhető meg, és folytatható. A feltételek meglétét a vizsgatevékenység végrehajtását 

megelőzően a vizsgafelügyelő ellenőrzi, és engedélyezi a vizsgatevékenység megkezdését. 

A vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítása és a baleseti kockázat minimalizálása 

érdekében az akkreditált vizsgaközpont vizsgacsoportonként legalább egy, a szakirányú 

oktatás folytatásához szükséges szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező személyt 

biztosít, aki a szakmai vizsgához szükséges technikai feltételek folyamatos biztosításáért felel, 

közreműködik az esetlegesen felmerült technikai problémák elhárításában, továbbá 

gondoskodik a balesetmentes munkavégzésről. 
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A projektfeladat végrehajtásához a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére. Nem számítható be a vizsgatevékenység 

végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.  

Ha a projektfeladat végrehajtása során balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy 

más rendkívüli ok merül fel, azt a vizsgafelügyelő haladéktalanul jelzi az akkreditált 

vizsgaközpontnak, amely a szakmai vizsga során elkészítendő projektfeladatot 

megváltoztathatja. A változtatásról szóló döntést az ok megadásával és indoklással rögzíteni 

kell a vizsgajegyzőkönyvben. Ha a vizsgázó a szakmai vizsgán elkészítendő projektfeladatot 

befejezte, azt közli a vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagjával, aki ennek időpontját 

feljegyzi, az elkészült projektfeladatot átveszi. 

A projektfeladatot pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell 

értékelni. Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó természetes személyazonosító adatait, a 

szakma megnevezését, a projektfeladat tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt 

érdemjegyet. Az értékelést a vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja írja alá. 

Az elkészült projektfeladatról - a személyiségi jogok sérelme nélkül - annak azonosítására 

alkalmas dokumentációt, így különösen fényképet, videófelvételt vagy részletes leírást kell 

készíteni, és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A projektfeladat eredményével az 

akkreditált vizsgaközpont rendelkezik. 

A szakmai vizsgáról vizsgajegyzőkönyv készül, amely időrendben tartalmazza a szakmai 

vizsga összes eseményét. 

A szakmai vizsga lezárását követően a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság mérési 

feladatokat ellátó tagja külön-külön elkészítik a szakmai vizsga előkészítésével, 

lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a képzési és kimeneti követelményekben leírtak 

teljesülésével, valamint a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, 

javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a szakmai vizsga befejezését 

követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus vizsgarendszerben. Kivétel, ha delegálás 

hiányában a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpont bízta meg. Aki fenti 

kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig nem bízható meg újabb 

vizsgafelügyelői, további vizsgabizottsági tagi teendők ellátásával. 

Ha a vizsgabizottság tagja azt észleli, hogy a gazdasági kamara által delegált 

vizsgafelügyelő tevékenysége nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

haladéktalanul jelzi ezt az akkreditált vizsgaközpont felé. Az akkreditált vizsgaközpont a 

tudomására jutott jogellenes magatartásról tájékoztatja a vizsgafelügyelőt delegáló kamarát, 

aki azt kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről tájékoztatja az akkreditált vizsgaközpontot. 

Ha a kivizsgálás eredményeképpen megállapítható a vizsgafelügyelő jogellenes magatartása, 

őt a gazdasági kamara két évig nem delegálhatja vizsgafelügyelői feladatok ellátására. 

Az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen 

a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól 

számított öt napon belül - törvényességi kérelmet nyújthat be. A benyújtásra meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
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A törvényességi kérelmet a szakképzési államigazgatási szervnek kell címezni, de az 

akkreditált vizsgaközponthoz kell benyújtani. Az akkreditált vizsgaközpont a törvényességi 

kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével és a törvényességi 

kérelemmel érintett szakmai vizsgára megbízott vizsgafelügyelő állásfoglalásával együtt öt 

napon belül továbbítja a szakképzési államigazgatási szervnek. A törvényességi kérelmet a 

szakképzési államigazgatási szerv a beérkezést követő naptól számított öt napon belül bírálja 

el. 

 

A felvétel és átvétel intézményi szabályai 

 

A tanulók felvételének és átvételének szabályait az alábbi területeken határozzák meg: 

technikumi képzésre, szakképző iskolai képzésre, érettségire épülő technikumi képzésre, 

valamint az intézményben folyó felnőttképzésre. 

A tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az igazgató dönt. A tanulói 

jogviszony a beíratás napján jön létre, a tanulót a tanulói jogviszonyon alapuló jogok és 

kötelességek ettől az időponttól kezdve illetik meg és terhelik. Jogszabály és a házirend egyes 

jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

A tanuló osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, ennek 

hiányában az oktatói testület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. Az osztálylétszám 

legfeljebb 32 fő, amely a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal túlléphető. A 

szakképző intézményben megvalósuló szakirányú oktatás csoportlétszáma legfeljebb 16 fő. A 

minimális osztály- és csoportlétszámot a fenntartó határozza meg. 

Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait 

megszakítsa. Megszűnik a tanulói jogviszony ha a tanulót másik szakképző intézmény vagy 

köznevelési intézmény: 

- átvette, az átvétel napján,  

- az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, kivéve, ha a tanuló az 

utolsó évfolyamot követő első szakmai vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz, akkor a 

szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,  

- ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,  

- a tanuló a tanulmányait nem kívánja a szakképző intézményben tovább folytatni, a 

bejelentés tudomásulvételének napján,  

- a szakképző intézményben nem folyik másik megfelelő szakképzés vagy a továbbtanuláshoz 

szükséges feltételek a szakképző intézményben nem adottak, az erről szóló határozat 

véglegessé válásának napján,  

- a tankötelezettség megszűnése után, ha a tanuló - kiskorú tanuló a törvényes képviselője 

egyetértésével - írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásulvételének napján.  

- ha a jogviszonyt - a tanköteles tanuló és a hátrányos helyzetű tanuló kivételével - fizetési 

hátralék miatt az igazgató a tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes 
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képviselőjének - eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után 

megszünteti, a megszüntetésről szóló határozat véglegessé válásának napján, 

- ha a tanuló - a tanköteles tanuló kivételével - a szakképző intézmény kötelező 

foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott, az 

erről szóló határozat véglegessé válásának napján, 

- ha a tanulóval szemben kizárás a szakképző intézményből fegyelmi határozatot hoztak, az 

erről szóló határozat véglegessé válásának napján, 

- ha a nem magyar állampolgárságú tanuló külföldre távozik, a bejelentés 

tudomásulvételének napján. 

Az általános iskolai tanulónak a szakképző intézménybe általános vagy rendkívüli felvételi 

eljárás keretében történő felvételére a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-44. §-át kell 

alkalmazni a (2) bekezdésben és a 149-153. §-ban meghatározott eltérésekkel. A 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 26-44. §-ában gimnázium és középfokú iskola alatt szakképző 

intézményt kell érteni. 

A szakképző intézmény a felvételi tájékoztatóban közzéteszi az általa oktatott szakmák 

körét és azok ágazatát. A jelentkező - az előkészítő évfolyamra történő jelentkezés kivételével 

- a felvételi kérelemben az általa választott szakma ágazatára jelentkezik. 

Az igazgató a felvételi kérelmekről a jelentkező általános iskolai tanulmányait igazoló 

bizonyítványában, illetve félévi értesítőjében szereplő értékelése, minősítése alapján dönt. 

Ha a szakképző intézményben a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a 

jelentkezők száma adott ágazatban több, mint háromszorosan meghaladja a felvehető tanulók 

számát, a szakképző intézmény központi írásbeli vizsgát, illetve szóbeli vizsgát tarthat. A 

központi írásbeli vizsgán az oktatásért felelős miniszter által kiadott egységes feladatlapokat 

kell használni. Központi írásbeli vizsga, illetve szóbeli vizsga esetén az igazgató a központi 

írásbeli vizsga eredménye, illetve a szóbeli vizsga és a minősítés alapján dönt. 

Az ágazati alapvizsgát tett tanuló átvétele az ágazati alapoktatás tekintetében nem köthető 

különbözeti vizsgához, ha az átvételre az ágazati vizsga letételét követő tanévben kerül sor. 

A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa 

választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi 

alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján 

előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak. 

A tanuló részszakma megszerzésére nem iskolázható be, kivéve, ha az Szkt. vagy a 

felkészítés kizárólag részszakma megszerzésére irányul, vagy a tanuló sajátos nevelési 

igényének jellege kizárólag a részszakma megszerzését teszi lehetővé. 

A nemzetiséghez tartozó tanulót azonos feltételek esetében - az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. § (2b) bekezdését is 

figyelembe véve - előnyben kell részesíteni, továbbá a nemzetiségi szakmai oktatást is 

folytató szakképző intézménybe vagy osztályba fel kell venni vagy átvenni. 
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A tanuló kérelmére engedélyezni kell a tanulói jogviszony legfeljebb két tanév időtartamra 

történő szünetelését, ha a tanuló méltányolható okból nem tud eleget tenni a tanulói 

jogviszonnyal összefüggő kötelezettségeinek. A tanulói jogviszony szünetelése alatt az Szkt.-

ben és az e rendeletben meghatározott juttatások nem illetik meg a tanulót. 

A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási 

éven belül igazolatlanul harminc foglalkozásnál többet mulaszt, feltéve, hogy a szakképző 

intézmény a tanulót, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét legalább 

két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

A tanköteles tanuló tanulói jogviszonya nem szüntethető meg, ha a többcélú szakképző 

intézmény más intézményegységében a tanuló tanulmányainak folytatására lehetőség van. 

 

Technikumi képzés 

Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi 

eljárás keretében vehető fel. A technikumba alapfokú iskolai végzettséggel, valamint 

túljelentkezés esetén fenti szabályok figyelembevételével a központi felvételi eljárás 

keretében mért teljesítmény alapján, továbbá indokolt esetben a technikumi felvételi 

eljárásában meghatározott követelmények teljesítésével lehet belépni.  

 

A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A középfokú iskolai felvételi kérelmet a 

hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap felhasználásával kell benyújtani a 

középfokú iskolába és a Felvételi Központba. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell benyújtani és elbírálni. 

 

Iskolánkban a tanulók felvétele a technikumi osztályokba a 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi osztályzatai, fenti szabályok szerinti túljelentkezés esetén és az egységes, kompetencia 

alapú feladatlapok (matematika és magyar nyelv) eredményei alapján történik. 

 

A két tanítási nyelvű osztályokba túljelentkezés esetén, amennyiben felvételi vizsgát 

szervezünk, az általános iskolai eredmények és az egységes írásbeli felvételi vizsga 

eredményei mellett célnyelvi (német, vagy angol nyelv) szóbeli felvételi vizsgán is részt kell 

venni a tanulóknak. A szóbeli felvételi témaköröket az intézmény minden tanévben közzéteszi 

honlapján.   

A képzési idő 5, illetve a két tanítási nyelvű képzésben 1+5 év (ld. Oktatási program, Képzési 

program). 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

részére a felvételi vizsgán indokolt esetben a tagintézmény biztosítja a hosszabb felkészülési 

időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen az iskolai tanulmányai során általa használt, 

megszokott eszközöket. 

 

Szakképző iskolai képzés 

A tanulók felvétele a szakiskolai osztályba a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

osztályzatai alapján történik.  
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A szakközépiskola tanulója a vonatkozó jogszabályi háttér átvételre és felvételre vonatkozó 

rendelkezései szerint folytathatja tanulmányait másik középiskola megfelelő évfolyamán.  

 

Érettségire épülő szakmai képzések 

Nappali, iskolai rendszerű képzéseink esetében a belépés a képzésbe az iskolai előképzettség, 

és amennyiben szükséges a képzés KKK alapján, alkalmassági vizsgálat alapján történik. 

Alkalmassági vizsgálat lehet: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat, 

pályaalkalmassági vizsgálat. 

Túljelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány eredményei alapján dönt az igazgató a 

jelentkező felvételéről, vagy elutasításáról, figyelemmel a törvény által előírt életkori 

határokra. Képzési idő: szakonként, elágazásonként és ráépülésenként a Szakmajegyzékben 

(PTT, KKK) meghatározott képzési idő. 

 

Felnőttképzés 

Belépés a képzésbe: egyéni jelentkezés a képzésekre. 

A szükséges dokumentumok csatolása: 

- a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati 

tudáselemek - bemeneti kompetenciák meglétének igazolása felmérés alapján és 

- a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott iskolai végzettség: általános iskolai, 

vagy érettségi bizonyítvány, 

- munkahelyi javaslat (munkanélküliek esetében nem szükséges), 

- az adott szak szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott egészségügyi és 

munkahelyi javaslat (munkanélküliek esetében nem szükséges), 

- az adott szak szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott egészségügyi és szakmai 

alkalmassági feltételek igazolása. 

 

 

 

  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv 

Az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek és készségek megtanítása az iskola egyik fontos 

feladata a tanuló balesetek megelőzése illetve a gyors segítségnyújtás érdekében. Az iskola 

SZMSZ-ében kerültek meghatározásra az intézmény vezetőinek, oktatóinak, valamint más 

dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 

(intézményi védő, óvó előírások). A szakképzési intézményben a nyitvatartási időben 

biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset baleset-

megelőzés szempontjaira.  

     Az intézményben 

 - olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására, 
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- a kötelező, a szabadon választható és egyéb foglalkozások során az intézmény sajátosságaira 

figyelemmel ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet 

megteremtésének készségét, át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket: 

 a főbb közúti közlekedési balesetek, 

 a mérgezés, 

 fulladás veszélyei, 

 az égés, 

 az áramütés, valamint  

 az esés témakörében. 

     Továbbá fejleszteni kell a tanuló biztonságra törekvő viselkedését.  

     Iskolánkban meghívott előadók segítségével tanítjuk a munkavédelmi, baleset-megelőzési 

és elsősegély-nyújtási ismereteket és készségeket. 

     Az iskola szakmai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén 

belül az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet. Az 

elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a kompetenciaterületi tudásanyagnak, 

ahogyan ez az eddigiekben oktatott tantárgyi tartalmak közül az osztályfőnöki, kötelező 

komplex természettudományi tantárgy, testnevelés tematikához is köthető, így onnan is 

átemelhetőek a konkrétumok.   Lényeges, hogy ez a témaanyag az iskolai éves munkatervvel 

koegzisztens módon kerüljön kidolgozásra, pontosabban a munkaterv kövesse a szakmai 

programot.   

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

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton 

alapul. Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott 

kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az 

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

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

elsősegélynyújtás. Lehetőség van osztályfőnöki-, kötelező komplex természettudományi 

tantárgy, testnevelés foglalkozásokon, egyéb foglalkozásokon az ismeretek elsajátítására. 

     Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. Minden egyes osztály számára 

fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával rendelkezzen, melyet 

nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. hulladékgyűjtés 

során) alkalmával is tudnak használni. 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 
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– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

– támogatjuk az oktatók elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre 

való jelentkezését. 

–  

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  
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TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

 

 

 

 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy  

 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (kötelező foglalkozásokon kívüli) foglalkozások: 

– elsősegély-nyújtási bemutatók szervezése,  

– egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó tematikus 

nap szervezése.  
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EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM. 

Az intézményünkben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a tanulók 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a szakképző intézményben 

megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

A törvényi előírásoknak megfelelően a teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatainkat koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon tervezzük meg. 

Az intézmény egészségfejlesztési programjának készítésében közreműködik az iskola-

egészségügyi szolgálat. 

Az oktatókon és az iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakembereken kívül csak olyan 

szakembert vagy szervezet programját megvalósító személyt vonhatunk be kötelező 

foglalkozás, egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység 

megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által 

kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 

 

1. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

 

     Egészségfejlesztési programunk középpontjában tanulóink egészségfejlesztése áll. 

Számunkra az egészségfejlesztés egyik kulcstényezője a „jó közérzet”, ami személyes, valódi 

jó közérzetet jelent, belülről fakad, és nem akkor jön létre, ha a rossz közérzetet – például 

élvezeti szerek túlzott fogyasztásával – elkerülni vagy kendőzni próbáljuk.  

„Jó közérzet nélkül senki sem tud jól élni, tanulni és dolgozni.” Ez iskolánk 

egészségfejlesztési mottója. 

     Intézményünkben a megye, szomszéd megyék településeiről érkező diákok tanulnak. Az 

iskola földrajzi fekvése, közlekedési viszonyai kedveznek a beiskolázásnak.  

     Iskolánk az egészségfejlesztés komplex egészét hangsúlyozza. Ennek értelmében célunk, 

hogy képessé tegyük tanulóinkat egészségük javítására, illetve arra, hogy nagyobb kontrollra 

tegyenek szert egészségük alakítása felett. A teljes testi, szellemi, szociális jólét állapotának 

elérése érdekében a diákoknak képessé kell válniuk arra, hogy vágyaikkal tisztában legyenek 

és megvalósítsák azokat, szükségleteiket kielégítsék, és környezetükkel együtt változzanak 

vagy alkalmazkodjanak ahhoz. Az egészséget a mindennapi élet részének, erőforrásának 

tekintjük. 

     A gyerekek egészségtudata és egészségmagatartása tapasztalataik nyomán formálódik.  Az 

iskola mint szociális intézmény, olyan keretet biztosít a gyerekeknek, melyben egészségük 

elsőrendű fontosságú azokban az években, amikor a legfogékonyabbak a külső behatásokra, 

így az iskolai egészségfejlesztés hosszú távon eredményesnek bizonyulhat diákjaink számára.  
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1. EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ IRÁNYVONALAINK 

Irányelveink az iskolában az Ottawai Charta által vázolt modellre épülnek. 

Irányvonalak Cselekvési szintek Az iskolában 

Egészségfejlesztő 

Politika 

Társadalom/ politika Az egészségfejlesztésnek a politikai horizontba 

helyezése 

Egészségfejlesztő 

életterek 

megteremtése 

Élettér/ környezet Nyitás, hálózatépítés, az erőtartalékok 

kiaknázása 

Az egészségügyi  

szolgálatok új  

orientációja 

Szervezet/intézmény Szervezetfejlesztés, iskolakultúra ápolása, 

egészséges iskolaprofil  

Közösségi akciók 

Támogatása 

Csoportok Osztály/ tantestület/ szülők 

Személyes  

kompetenciák 

Egyének Személyiségfejlesztés, egészséges életmódra 

nevelés 

 

     Módszereink és elveink: 

- az egészségfejlesztés holisztikus modelljének alkalmazása, 

- folyamatosság, 

- elsődleges prevenció, 

- készség- és kompetenciafejlesztés, 

- szülők bevonása, 

- oktatók mintaadása,  

- korspecifikusság, 

- tanulók aktív részvétele, 

- nagy jelentőség tulajdonítása az iskola esztétikai, mentálhigiénés környezetének, 

- az iskola külső környezetének és a helyi közösség figyelembe vétele. 

 

2. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS TERÜLETEI AZ INTÉZMÉNYBEN 

     Iskolánk az egészség témáját pozitívan közelíti meg, hisz maga a fogalom is pozitív. 

Egészségfejlesztésünk a protektív egészségfaktorokra épít. Ezek összefoglalják az iskolai 

mindennapok azon jellemzőit, amelyek az egészséget és a jó közérzetet közvetlenül fejlesztik, 

lehetővé teszik és megtartják. 
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 Ápolás, védelem és gondoskodás: 

Testápolás, helyiségek karbantartása, étel és ruha minősége, betegségmegelőzés és 

balesetvédelem. 

 Környezet: 

Jó fényviszonyok, levegőminőség, zajcsökkentés, káros anyagoktól való védelem, jó légkör, 

megfelelő, biztonságos berendezés. 

 Aktiválás, belső és külső mozgékonyság: 

Szükségleteknek megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása, ergonómiai tényezők figyelembe 

vétele, a mindennapok ritmizálása, erőgyűjtés és ennek a fejlődésbe való befektetése. 

 Lelki és szellemi stimuláció: 

Identitás- és egészségtudat fejlesztése, személyiségfejlesztés, az érzékenység fejlesztése, 

iskolakultúra ápolása, elégedettség a tanulással (tanulásmódszertan) és a munkával 

kapcsolatban. 

 Kommunikáció és együttműködés: 

Csapatmunkára, nyitottságra és véleménycserére való hajlam, a másság elfogadása, 

csoportnyomással és elutasítással szembeni ellenálló képesség, konfliktuskezelés, 

problémamegoldás, szervezőkészség fejlesztése, szervezetfejlesztés.  

 

3.  AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSE KOORDINÁLÁSÁNAK SZEREPE 

 

     A terület koordinálását az iskola igazgatója, együttműködve az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetőjével látja el. 

     Releváns feladatok: 

- Szakanyagok, tájékoztatók terjesztése, az oktatói testület és a tanulók számára 

szemléletformáló szerep. 

- Segítségkérő szerep: az oktatói testülettől, osztályfőnököktől, munkaközösség-

vezetőktől, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó oktatótól, 

diákönkormányzattól, szülői munkaközösségtől, külső szakemberektől és szakmai 

szervezetektől 

- Kapcsolattartás külső szervezetekkel, szakemberekkel: ÁNTSZ Kecskemét Városi 

Intézete, Iskola-egészségügyi Szolgálat: kijelölt orvos és védőnő, Városi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya, Nevelési Tanácsadó, a város középiskoláinak drogügyi 

koordinátorai és a szakmai kapcsolatok további építése civil szervezetekkel. 

- Drogügyi koordináció 

- Az iskolai egészségfejlesztő és drog-koordinációs csoport összefogása.  

Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatokat ellátó oktató, testnevelők, diákönkormányzatot támogató 

oktató. 

 

 



 59  

4. ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÜNK CÉLJAI ÉS FELÉPÍTÉSE 

 

     Az iskolai egészségfejlesztés ciklikus lefolyású. Minden tanévben újraindul. Egy szakasz a 

tanév kezdetétől a tanév végéig tart.  

     A folyamat minden egyes szakasza programjavaslat elkészítésével kezdődik, a szakasz 

eredményességét pedig egy evaluációs felmérés méri, amely a folyamat optimalizálását 

szolgálja.  

     Az egészségfejlesztő programjavaslatot minden szakasz kezdetén az egészségfejlesztő 

munkacsoport készíti el. A programjavaslatban törekszik a program folyamatosságának 

fenntartására. 

     A programjavaslatban megfogalmazandó állandó, általános célok:  

- az egészségtudat formálása,  

- a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás,  

- intézményi szintű együttműködés.  

 

     Konkrét, rövidtávú célok: 

• az alábbiakban felsorolásra kerülő, éves program megvalósítása irányelveink és 

módszereink alapján önerőből és pályázati programok segítségével. 

     Az egyes részfolyamatok eredményeit az egészségfejlesztő munkacsoport 

csoportmegbeszélésen értékeli, illetve a csoport beszámolót készít a tapasztalatokról. A helyi 

program eredményei beépülnek a folyamatszabályozásba évről évre. 

 

 

 

5. AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SZÍNTEREI ÉS TEVÉKENYSÉGÜNK 

 

Iskolai programok: 

1. Kötelező  foglalkozások: 

• Osztályfőnöki órákon egészségfejlesztő, drog-prevenciós témakörök feldolgozása 

korspecifikusan, az életkori sajátosságoknak megfelelően – esetenként meghívott előadók 

segítségével. 

 ▫ 9. évf.:  

1. Értékeink: egészség – egészséges életmód. 

2. Egyén és kapcsolatai: család, barátok, iskola; kritikus életszakasz: 

iskolaváltás. 

3. Serdülőkor: szenvedélyeink – önsorsrontás. 

Dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer használat megelőzése. 

▫ 10. évf.: 

1. Serdülőkor: intimitás, partnerkapcsolatok, felelősségérzet, terhesség, 

abortusz, SZTB-k, AIDS.  

2. Másság és tolerancia: fogyatékosságok, homoszexualitás, kisebbségek, 

társadalmi különbségek, mobilitás. 

3. Iskolán belüli bántalmazás, mobbing. 
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▫ 11. évf.:  

1. Ambíciók, célok, életcélok. 

2. Önsorsrontás: stressz, depresszió, szorongás, szuicid magatartás; 

szenvedélyek, függőségek. 

 ▫ 12. évf.: 

1. Kritikus életszakasz-váltás: fiatal felnőttkor – egyéni célok, egyén és család 

viszonya, partnerkapcsolatok változása, szerelem, barátság. 

2. Döntések: jó és rossz, erkölcs, felelősség; személyes krízishelyzetek 

felismerése és kezelési stratégiái. 

• Tanulás-módszertani foglalkozásokra kerül sor osztályfőnöki órák keretén belül minden 

évfolyamon, mely rendkívül fontos a tanulók érzelmi és szellemi egészségének 

megőrzésében. 

 

2. Kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások: 

 

     • Egészségfejlesztő, illetve drog-prevenciós foglalkozások: személyiségfejlesztés. 

     Iskolai egészségfejlesztésünk fontos részét képezi drogstratégiánk, mely az elsődleges 

prevencióra és az életkompetenciák fejlesztésére épül. 

Elvei: 

1. Általános egészségfejlesztés: 

- a személyiség megszilárdítása, 

- önértékelés erősítése, 

- az élet értelmének tisztázása. 

2. Pszicho-aktív szerekre irányuló magatartás megelőzése: 

- a tanulók saját magukkal kapcsolatos elvárásainak emelése, 

- a nemet-mondás képességének kialakítása csoportnyomás esetén. 

3. Pszicho-aktív szerek fogyasztásának megelőzése: 

- a szenvedélybetegségekről és a drogokról szóló ismeretek közvetítése, 

- célirányos kompetenciafejlesztés: felelősségvállalásra való készség fejlesztése, 

célirányos, normavezérelt, önálló cselekvés. 

     • Egyéni tanácsadás - fogadóóra: nem terápiás jellegű, segítő beszélgetés (szociális 

segítő) 

Az egyéni tanácsadás célja a konfliktushelyzetbe került tanulók segítése racionális 

döntéshozásukban és viselkedésük optimalizálásában. A mentálhigiénés tanácsadás nem 

gyógyító, hanem tehermentesítő célú, tehát nem pszichoterápia, hanem segítő beszélgetés. 

A pszichoterápiás segítségre szorulók köre a tanácsadás segítségével felismerhető és 

további szakszolgálathoz irányítható. Feladat: azoknak a tanulóknak a kiszűrése, akik ezen 

segítő szolgáltatás önkéntes igénybevétele felé terelhetők. Ebben osztályfőnökök, oktatók 

működnek együtt. A segítő beszélgetést a szociális segítő tartja. 

• Szülői értekezletek: iskola- és osztályszintű – esetenként meghívott előadókkal 

• Szabadidős foglalkozások: sportversenyek, házi bajnokságok, előadások 

• Károlyi Nap színes programokkal 
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• Színjátszó kör 

• Tartalmas osztálykirándulások: játék, testmozgás, túra. 

 

Iskolán kívüli rendezvények: 

• Kortárssegítő képzésen való részvétel - minden tanévben a 10. évfolyamos tanulók 

köréből 

• Városi egészségnapokon való részvétel 

• Szakmai tanácskozásokon való részvétel 

• Folyamatos szakmai továbbképzés. 

 

6. A MINDENNAPI TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRA 

SZOLGÁLÓ PROGRAM 

 

     A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egészséges nevelő-oktató munkájának szerves 

részeként, a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 

tevékenységek) és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek együttes hatásával, 

felhasználásával, a tanulók motoros képességeit, a személyiség harmonikus, sokoldalú 

fejlődését, tehát a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődését segítse elő. 

     A testnevelési, testedzési, testmozgási feladatok megoldására iskolánkban két lehetőség 

kínálkozik: 

- az órarendbe beépített heti öt óra testnevelés (felmenő képzéseknél ez a jövőben némileg 

csökken), 

- a kötelező foglalkozásokon kívüli sporttevékenység és testedzés. 

     A kötelező foglalkozás, testnevelés órák követelményeit és feladatait a tantárgy 

tanításához kiadott központi óratervek tananyag tartalmak, helyi tantervek, tanmenetek, 

valamint szakmai programok írják elő. 

     A felmentett tanulók gyógytestnevelési kötelező foglalkoztatását a fenntartó által 

biztosított gyógytestnevelő tanár látja el. 

 

     A szabadidős tevékenységek, a mindennapos testnevelés szervezését iskolánkban 

testnevelő oktatóink koordinálják. 

Az iskola tanulói a tornatermet, a sportszereket meghatározott időben, oktatói felügyelet 

mellett vehetik igénybe. A szabadidős tevékenységek, versenyeztetés szintén az iskola 

testnevelő szakos oktatóinak irányításával történik. 

 

     Tevékenységi formák: 

Házi bajnokságok: asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda sportágban. 

Középiskolás városi, megyei bajnokság: atlétika, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda 

sportágakban, a Diákolimpián való részvétel. 

Tömegsport: testépítés, játékos délután, oktató-diák mérkőzések (Károlyi nap). 
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     Kiemelkedő alkalom a játékos testedzéshez hagyományosan évenként megrendezett 

Károlyi-napunk, ahol az iskola diákjainak kötélhúzásban, sorversenyekben, csocsóban, 

asztaliteniszben, dekázásban, kosárlabdában, röplabdában és különböző ügyességi 

versenyeken nyílik lehetőségük mozgásra. 

 

     Az iskola vezetősége, oktatói testülete, fontosnak tartja, hogy diákjainak igényévé váljék a 

mindennapi testedzés. 

     Tanulóink közül többen aktívan, versenyszerűen eredményesen sportolnak. Az iskola 

oktatói testülete teljesítményeiket figyelemmel kísérve, eredményeiket pozitívan értékeli. 

 

7. A TÁPLÁLKOZÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK 

 

     Az iskolában folyó egészségfejlesztés részét képezi az iskolai étkezés. 

     A tizenéves gyerekek étkezése, a fejlődő szervezet serdülőkorban fokozódó igényei miatt, 

különös odafigyelést igényel.  

     Iskolánk törekszik az egészséges és korszerű táplálkozási és higiénés szempontokat szem 

előtt tartó étkeztetésre és az étlap összeállításának figyelésére, a szolgáltatóval történő 

egyeztetésre. Figyelmünk kiterjed mind az ételek mennyiségére, minőségére, valamint az 

elfogyasztás módjára. 

     A gyerekek egy része ebédjüket az iskolai étkezdében fogyasztják el. 

     Az iskolai étkezést befolyásoló, az iskola mellett működő büfé választékával kapcsolatban 

az egészséges táplálkozás sokszínűségére fektetünk hangsúlyt. 

 

8. BALESET-MEGELŐZÉS, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

   

     Megelőzés 

 

     Minden tanév első osztályfőnöki foglalkozásán az intézmény tanulóit elméleti 

munkavédelmi oktatásban részesítjük. A foglalkozáson ismertetjük: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi, munkavédelmi előírásait, 

- a dohányzással kapcsolatos Igazgatói utasítást,  

- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés 

rendjét. 

 

     Tanulmányi kirándulások, túrák előtt, rendkívüli események után, a tanév végén a 

megfelelő idénybalesetek veszélyeire felhívjuk a tanulók figyelmét. 

Az oktatók megtanítják a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladatra, illetve a 

kötelező foglalkozásokon vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a 
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kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

követendő magatartásra. 

     A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynapló haladási részébe jegyezzük be. A tanulók egy teszt keretében adnak számot az 

elsajátított szükséges ismeretekről. 

     A fokozottan balesetveszélyes foglalkozásokat (testnevelés, fizika) és a gyakorlati oktatást 

vezető oktatók baleset-megelőzési feladataikat az iskola munkavédelmi szabályzat 

tartalmazza. 

     Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék 

tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a 

munkavédelmi szabályzat tartalmazza. 

     Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa, bombariadó, stb.) esetén az épület 

kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tűzriadó-terv előírásai szerint végezzük. 

     Az intézmény felel többek között a tanulók testi épségéért is. Éppen ezért gondot fordítunk 

arra, hogy az intézmény külső környezete, közlekedési útvonala, járdái minden körülmények 

között szabadok, csúszásmentesek legyenek, a folyosók, tantermek díszítései, dekorációi 

sérülést ne okozhassanak. Mindezek biztosítása és a megállapított hiányosságok felszámolása 

az iskola vezetőségének feladata. 

     Az iskola dolgozói köteles balesetet, sérülést, rosszullétet késlekedés nélkül, azonnal 

jelenteni közvetlen munkahelyi vezetőjüknek. A tanulók felügyeletét ellátó oktató a tanulót 

ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul megteszi a következő 

intézkedéseket: 

- a sérült tanulót elsősegélyben részesíti, ha szükséges, orvost hív, 

- a balesetet, a sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon megszünteti, 

- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelez az iskola igazgatójának. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi oktató is részt 

vesz. 

     Az elsősegélynyújtás a tanári szobában, a testnevelő tanári szobában, az orvosi szobában, 

az elsősegélynyújtó helyen található elsősegélynyújtó doboz tartalmából történik.  

     Az 1972. évi II. törvény az egészségügyről 28. §. (2) bekezdése alapján az oktatási 

intézményben biztosítani kell az azonnali szakszerű elsősegélynyújtást. A munkahely, illetve 

az intézmény fenntartójának az elsősegélynyújtás megszervezésére irányuló kötelességét a 

vonatkozó jogszabályi háttér szabályozza.  

     Az elsősegélynyújtó feladatai: 

A helyszín felmérése (tájékozódás): 

- Higgadtan, gyorsan tájékozódjék arról, mi történt. 

- Mérje fel, milyen veszély fenyegetheti saját magát, illetve a sérültet. 
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- Soha ne kockáztassa saját testi épségét. 

     Biztosítsa a helyszínt! 

- Óvja meg a sérültet a további veszélyektől. 

- Egyedül ne vállaljon túl sok feladatot. 

- Vegye számba az összes sérültet és ezután nyújtson elsősegélyt. 

- Ha több, mint egy sérült van, a sérülések súlyossága szerint döntse el az ellátás 

sorrendjét. 

     Kérjen segítséget, bizonyosodjék meg arról, hogy a szükséges szakemberek elindultak a 

helyszínre. 

     A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak 

annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

     Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell 

vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett 

volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell 

tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell 

hajtani. 

     A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladataink: 

- a tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani, 

- a 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányát pedig át 

kell adni a tanulónak (kiskorú szülő esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát 

az iskola őrzi meg,  

- a súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személyt kell bevonni, 

- az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

     Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

     Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak, a benntartózkodóknak biztonságát és egészségét, valamint 

az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. 

     Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz 

stb.), 
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 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés. 

     Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy 

a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve más, intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezető: 

 az igazgatóhelyettes, 

 távolléte esetén a megbízott oktató. 

 

     A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 

- a Kecskeméti Szakképzési Centrum vezetését (a fenntartót), 

- tűz esetén a tűzoltóságot, 

- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 

- személyi sérülés esetén a mentőket, 

- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja, 

- az intézmény tűz- és balesetvédelmi megbízottját. 

 

     A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket az iskola csengőjének szaggatott 

jelzésével értesítjük a rendkívüli eseményről. 

     A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó tervben 

meghatározott útvonalon kell haladéktalanul elhagyni. 

     Az épületben tartózkodó dolgozók is elhagyják az iskola épületét. 

     A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletéért a tanulók részére tanórát, 

vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 

 

     A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

- az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó oktatónak a 

termen kívüli tanulókra is gondolni kell. 

- a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell. 

- a foglalkozás helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó oktató hagyja 

el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 

tanuló az épületben. 
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     Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek az épület kiürítésével 

egyidejűleg gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: 

- a tűzriadó tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 

- a közművezetékek elzárásáról, 

- az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 

-   a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról. 

     Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola 

igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

- a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 

- a veszélyeztetett épület jellemzőiről, 

- az épületben található veszélyes anyagokról, 

- a közművezetékek helyéről, 

- az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 

      -     az épület kiürítéséről. 

     A rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 

intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. 

     A rendkívüli esemény miatt kiesett foglalkozásokat az oktatói testület által meghatározott 

módon kell bepótolni. 

     A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a Tűzriadóterv 

tartalmazza. 

     Bombariadó esetén a portás illetve az a személy, akihez a bejelentés érkezett 

haladéktalanul értesíti az igazgatót, illetve az ő távollétében az igazgatóhelyettest. 

     Az iskola csengőjével szaggatottan jelezzük a rendkívüli esemény bekövetkezését. 

     Az iskola felelős vezetője értesíti a rendőrséget és gondoskodik az épület mielőbbi 

kiürítéséről. 

     A vonulási útvonalak és egyéb eljárások megegyeznek a tűzriadó esetén szükséges 

tennivalókkal. Ezen eljárásokat tűzvédelmi szabályzat tartalmazza. 

     A földszinten elhelyezett táblán megjelenő utasításokat (fogélalkozások folytatása, pótlása, 

tanulók elhelyezése stb.) mindenkinek kötelessége betartani. 

     Az iskola igazgatója - mérlegelve a körülményeket - dönt a tanulók elhelyezéséről, a 

foglalkozások pótlásáról. 

     Azoknak a tanulóknak, akik nem jönnek vissza a foglalkozás folytatására kijelölt 

időpontig, mulasztását igazolatlannak tekintjük. 
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II. ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

     Az iskola-egészségügyi feladatokat kijelölt orvos és védőnő látja el.  

     Feladataik: 

- a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 

intellektuális fejlődés és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is 

irányulnak (szekunder prevenció), 

- adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése, 

- közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve, 

- felkérésre együttműködés egészségügyi szakértői feladatokban, 

- minden tanév elején, szükség esetén tanév közben szűrés könnyített testnevelésre, 

gyógytestnevelésre és állandó felmentésre iskolai testnevelés alól. 

     A tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) kijelölt fogorvos végzi. 

 

     Az iskola-egészségügyi szolgálat hagyományos feladatai közé tartozik az 

egészségfejlesztésben való részvétel. 

     Különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani: 

- az életmód és betegségek összefüggései, 

- az iskola tanulóinak egészségi állapota alapján az iskolai diagnózis kiegészítése, 

megoldási javaslatok, 

- segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód és szexuális problémák, 

valamint krízisek megoldásában – védőnői tanácsadás által, 

- környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben.  
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KSZC Gróf Károlyi Sándor Technikum 

OKTATÁSI PROGRAM 

 

Szkr. 14.§ (2) A szakképző intézmény szakmai programja 

meghatározza  
 

b) a szakképző intézmény oktatási programját, ennek keretén belül  

 

ba) a kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható foglalkozások megnevezését, számát, (71. old.+tantárgyanként); 

 

bb) a közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályait, (71. old.+tantárgyanként);  

 

bc) a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját, (75. old.); 

 

bd) a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az 

oktatóválasztás szabályait,  

(77. old.); 

 

be) azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a 

szakképző intézmény tanuló-inak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára 

való felkészítését a szakképző intézmény kötelezően vállalja, továbbá annak 

meghatározását, hogy a tanulók milyen követelmények teljesítése mellett melyik 

választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát, (79. old.); 

 

bf) az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témaköreit, 

(80. old.); 

 

bg) a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, (80. 

old.); 

 

bh) a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit, (85. old.); 

 

bi) a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot, (86. old.); 

 

bj) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, 

tevékenységeket, (87. old.); 

 

bk) a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, (102. old.); 
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bl) a tanuló jutalmazásával összefüggő szabályokat, (107. old.); 

 

bm) az oktatói testület által szükségesnek tartott további elveket, (108. old.) és  

 
bn) az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a közismereti 
kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján. 

(109. old.) 
 
 

 
 

 
 
 

Iskolánk helyi tanterve kiválasztásának indokolása 

     A jelenlegi szabályozás alapján az iskolánkban folytatott közismereti oktatásra a Nemzeti 

alaptantervben előírtakat alkalmazzuk. A helyi tantervünk kidolgozásánál a kerettantervek 

előírásait, és az iskola stratégiai célkitűzéseit vettük figyelembe.  

     Nincsenek külön, kötelező és egységes közismereti kerettantervek a szakképző 

intézmények számára. A korábban EMMI miniszteri rendelet formájában kiadott közismereti 

kerettantervek a szakképzésre vonatkozóan külön jogszabályi felhatalmazó rendelkezés 

alapján jelentek meg. A szakképzés és a köznevelés szabályozásának élesebb szétválasztása 

egyúttal azt is eredményezte, hogy most ilyen, hatályos jogszabályi felhatalmazás nincs. 

Jelenleg tehát nem írja elő jogszabály sem az ITM, sem az EMMI számára a szakképző 

intézmények közismereti tárgyaira külön kerettanterv készítését. Számos előírás szerepel 

ugyanakkor a közismereti kerettantervek alkalmazásával kapcsolatban a szakképző 

intézményekre vonatkozóan a szabályozásban: 

 

Szkt. 19. § [A szakképző intézmény tevékenysége]  

(1) A szakképző intézményben a szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő 

szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. A szakmai oktatás a 

képzési és kimeneti követelmények alapján  

a) ágazati alapoktatásban és  

b) szakirányú oktatásban  

történik. A szakmai oktatás keretében – ha e törvény vagy a Kormány rendelete eltérően nem 

rendelkezik – az ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól 

függetlenül a közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik.  

Szkt. 73. § [A közismereti oktatás]   

(1) A szakképző intézményben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv szerint folyik.  

(2) A szakképző intézmény a közismereti kerettanterv alkalmazása során az ágazati alap-

vizsga követelményeire tekintettel a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát és 
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óraszáma-it – az Nkt. 6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom 

megtartásával – évfolyamok között átcsoportosíthatja. 

Szkr. 13. § (3) A programtantervnek biztosítania kell, hogy  

a) ágazatonként szakképző iskolában a kilencedik évfolyamon, a technikumban a kilencedik 

és tizedik évfolyamon azonos ágazati alapozó ismeretek kerüljenek oktatásra,  

b) a szakképző iskolában a kötelező foglalkozások megtartásához a kilencedik–tizenegyedik 

évfolyamokon együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom százaléka a közismereti 

kerettantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre és  

c) a technikumban a kilencedik–tizenkettedik évfolyamon a kötelező foglalkozások 

megtartásához együttesen rendelkezésre álló időkeret legalább hatvan százaléka a közismereti 

kerettantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre. 

Szkr. 14. § (1) A szakmai programot a szakképző intézmény, illetve az általa szervezett 

részszakmára történő felkészítés tekintetében a felnőttképző dolgozza ki, és a szakképző 

intézmény, illetve a felnőttképző honlapján teszi közzé.  

(2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza  

b) a szakképző intézmény oktatási programját, ennek keretén belül  

ba) a kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az 

ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások 

megnevezését, számát,  

bb) a közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályait,  

bc) a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját,  

bd) a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az oktatóválasztás 

szabályait, 

be) azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a szakképző 

intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését a 

szakképző intézmény kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók 

milyen követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek 

érettségi vizsgát,  

bf) az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témaköreit,  

bn) az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkal-

mazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a közismereti kerettanterv és az érettségi 

vizsga általános és részletes követelményei alapján,  

 

Szkr. [75. Az Szkt. 73. §-ához] 221. § A közismereti oktatást a tanulói jogviszony keretében a 

nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanuló számára a technikum kilencedik–

tizenharmadik évfolyamán és a szakképző iskola kilencedik–tizenegyedik évfolyamán a 

közismereti kerettanterv alapján kell megszervezni.  

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet mellékletének II.2.1.3. táblázat alatti szöveges részében:  
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„A szakgimnáziumok, technikumok esetében a közismereti tárgyakra vonatkozó kerettantervek 

megegyeznek a gimnáziumokra vonatkozókkal.” 

Technikum:  

A szabályokból következik, hogy egyetlen egységes közismereti kerettanterv minden, 

technikumban oktatható szakmára nem is készíthető, tekintettel arra, hogy az egyes szakképző 

intézmények átcsoportosíthatják az évfolyamok között az óraszámokat, témaköröket, akár 

szakmánként másképp. A NAT ki is mondja, hogy a technikumban a gimnáziumi 

kerettantervet kell alkalmazni – természetesen az összes jogszabályi előírás 

figyelembevételével. A köz-ismereti kerettantervből azon tantárgyakat kell átvenni, amelyek a 

technikum közismereti tan-tárgyai között szerepelnek, az IKK honlapján lévő óraterv 

tartalmaz annyi közismereti óraszámot, amennyi az érettségi tárgyakra történő felkészítéshez 

feltétlenül szükséges.  

Szakképző iskola:  

Szakképző iskolában nem alkalmazható a gimnáziumi közismereti kerettanterv, ugyanakkor a 

NAT tartalmat a szakképző iskolai oktatásban is biztosítani kell. Ezért a szakképző iskolákra 

vonatkozóan az EMMI közzétett az OH honlapján egy kerettantervet, amely ajánlásként 

hasznos kiindulópont az intézményi szakmai program vonatkozó részének minden jogszabályi 

előírásnak megfelelő elkészítéséhez, alkalmazása ugyanakkor nem kötelező, az óraszámokat 

hozzá is kell igazítani a szakképzési óraszámokhoz. 

Közismereti kerettantervek adaptálása:  

Fentiekből következően tehát minden szakképző intézménynek magának kell a szakmai 

programja részét képező oktatási programban adaptálnia: technikum esetén a gimnáziumi 

közismereti kerettantervet, szakképző iskola esetén az OH honlapján megjelent, ajánlásnak 

tekinthető közismereti kerettantervet. 

 

A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható foglalkozások megnevezése, száma. A közismereti 

kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai. 

Céljaink: 

- korszerű általános műveltség átadása járuljon hozzá, hogy minél több tanulónkat vegyék fel 

a felsőoktatási intézményekbe, minél többen helyezkedjenek el a munkaerőpiacon, 

- magas szintű nyelvi képzés, 

- tanulóink szervezzenek jártasságot az informatika világába.  

A pályaorientációs ismeretek és a szakmai alapozó ismeretek járuljanak hozzá:  

- a sikeres pályaválasztáshoz, 

- a szakirányú továbbtanulásnál jelentsen szilárd szakmai alapokat,  

- az informatika tárggyal együtt hagyományos humán és reál általános műveltséget a kor 

követelményeinek megfelelően tegye teljesebbé. 
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     A 9-12/13/ évfolyamon az idegen nyelv és az informatika tárgyakat csoportbontással 

tanítjuk. A kötelező érettségi tárgyakon túl tanulóink érettségi tárgyként választhatják az 

összes természettudományi tárgyat, valamint a két tanítási nyelvű osztályokban a célnyelvi 

országok civilizációs ismereteit, valamint emelt szintű érettségire való felkészítést az összes 

kötelező érettségi tárgyon túl biztosítjuk a szakmai tantárgyakból ágazatonként.  

 

Heti óraterv - technikum: 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 

Idegen nyelv 4+1
*
 4 3 3+1

*
 3+2

*
 

Matematika 4 4 3+1
**

 3+1
**

 0 

Történelem 3 3 2+1
**

 2+1
**

 0 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 

Digitális kultúra 1+2
*
 0+1

*
 0+1

*
 0+1

*
 0+2

*
 

Testnevelés 4 4 3 3 0 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 0 0 0 0 

Fizika / Földrajz 0 2 2 0 0 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
0 1 0 0 0+2

*
 

Összes közismereti 

óraszám: 
24+3

*
 24+1

*
 19+1

*
 18+2

*
 4+6

*
 

                                           
*
 Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 

**
 Érettségire felkészítő tantárgy 
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Heti óraterv – két tanítási nyelvű oktatás: 

Tantárgyak nyelvi 

előkészítő 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Magyar nyelv és 

irodalom 
3 4 5 3 3 0 

Idegen nyelv 18 5+1
*
 4 3 3 3+2

*
 

Matematika 2 4 4 3+1
**

 3+1
**

 0 

Történelem 0 3 3 2+1
**

 2+1
**

 0 

Állampolgári 

ismeretek 
0 0 0 0 1 0 

Digitális kultúra 5 1+1
*
 0+1

*
 0 0 0 

Testnevelés 5 4 4 3 3 0 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Kötelező komplex 

természettudományo

s tantárgy 

0 3 0 0 0 0 

Fizika / Földrajz 0 0 2 2 0 0 

Pénzügyi és 

vállalkozói 

ismeretek 

0 0 1 0 0 0+2
*
 

Célnyelvi civilizáció 

/közismereti 

tantárgyorientáció 

0 1
*
 1

*
 1 2 2 

                                           
*
 Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) / NAT 8.§ (4) bek. figyelembe vételével heti óratöbblet 

**
 Érettségire felkészítő tantárgy 
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Tanulásmódszertan / 

Tehetséggondozás 
0 1

*
 1

*
 2

*
 2

*
 0 

Összes közismereti 

óraszám: 
34 25+4

*
 24+3

*
 20+2

*
 20+2

*
 6+4

*
 

 

 

Heti óraterv – Szakképző iskola 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 2 2 2 

Idegen nyelv 2 1 1 

Matematika 2 2 1 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 

Természetismeret 3 0 0 

Testnevelés 4 1 1 

Osztályközösség-építő 

Program 
1 1 1 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
0 0 1 

Összes közismereti 

óraszám: 
17 7 7 

Felzárkóztató foglalkozás
*
 1

*
 2

*
 2

*
 

 

 

 

                                           
*
 Szabad órakeret 
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Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

Az iskolában használható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztását a 

helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 

Az adott tankönyv, tanulmányi segédlet, taneszköz 

- szerepeljen a hivatalos tankönyvjegyzékben, 

- feleljen meg a kerettantervi követelményeknek, 

- feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

- a tankönyvcsalád lehetőleg biztosítsa több éven át az azonos didaktikai szempontok 

alapján történő tanítást, 

- ára a lehetőséghez képest mérsékelt legyen, 

- a két tanítási nyelvű tagozaton, a két tanítási nyelvű iskolák működésének 

irányelveit is figyelembe vesszük. 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök váltására 

nincs lehetőség, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

 
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja.  
A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egészséges nevelő-oktató munkájának szerves 

részeként, a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 

tevékenységek) és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek együttes hatásával, 

felhasználásával, a tanulók motoros képességeit, a személyiség harmonikus, sokoldalú 

fejlődését, tehát a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődését segítse elő. 

     A testnevelési, testedzési, testmozgási feladatok megoldására iskolánkban két lehetőség 

kínálkozik: 

- az órarendbe beépített heti öt óra testnevelés (felmenő képzéseknél ez a jövőben némileg 

csökken), 

- a kötelező foglalkozásokon kívüli sporttevékenység és testedzés. 

     A kötelező foglalkozás, testnevelés órák követelményeit és feladatait a tantárgy 

tanításához kiadott központi óratervek tananyag tartalmak, helyi tantervek, tanmenetek, 

valamint szakmai programok írják elő. 

     A felmentett tanulók gyógytestnevelési kötelező foglalkoztatását a fenntartó által 

biztosított gyógytestnevelő tanár látja el. 

     A szabadidős tevékenységek, a mindennapos testnevelés szervezését iskolánkban 

testnevelő oktatóink koordinálják. 

Az iskola tanulói a tornatermet, a sportszereket meghatározott időben, oktatói felügyelet 

mellett vehetik igénybe. A szabadidős tevékenységek, versenyeztetés szintén az iskola 

testnevelő szakos oktatóinak irányításával történik. 

     Tevékenységi formák: 

Házi bajnokságok: asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda sportágban. 

Középiskolás városi, megyei bajnokság: atlétika, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda 

sportágakban, a Diákolimpián való részvétel. 
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Tömegsport: testépítés, játékos délután, oktató-diák mérkőzések (Károlyi nap). 

     Kiemelkedő alkalom a játékos testedzéshez hagyományosan évenként megrendezett 

Károlyi-napunk, ahol az iskola diákjainak kötélhúzásban, sorversenyekben, csocsóban, 

asztaliteniszben, dekázásban, kosárlabdában, röplabdában és különböző ügyességi 

versenyeken nyílik lehetőségük mozgásra. 

     Az iskola vezetősége, oktatói testülete, fontosnak tartja, hogy diákjainak igényévé váljék a 

mindennapi testedzés. 

     Tanulóink közül többen aktívan, versenyszerűen eredményesen sportolnak. Az iskola 

oktatói testülete teljesítményeiket figyelemmel kísérve, eredményeiket pozitívan értékeli. 

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek. 

A tanulók optimális fizikai fejlődése csak akkor lehetséges, ha a motorikus képességeket és 

mozgáskészségeket együttesen fejlesztjük.  

A motoros /koordinációs, kondicionális/ képességek szisztematikus fejlesztése, a tanterv fő 

feladatai, célkitűzései közé tartozik.  

A motoros képességek az adottságokra épült tevékenység közben, főként tervszerű 

gyakorlással, a testnevelési órán, illetve a tanórán kívüli sportedzések folyamatában fejlődik. 

A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az iskolákban évente kettő alkalommal, ősszel 

és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről.  

A felmérésekhez olyan motoros teszt együttes áll rendelkezésünkre, mely megfelel a 

következő kritériumoknak: 

- a tesztek végzése semmilyen egészségkárosító hatást nem válthat ki, 

- feleljenek meg a tudományos kritériumoknak, 

- nemzetközileg összehasonlíthatók legyenek, 

- elsősorban az egészségben meghatározó szerepet játszó összetevőket mérje: 

 kardio-respiratorikus állóképességet, erőt, 

 az izomerő állóképességet, test összetételt, 

- legyenek egyszerűen végrehajthatók, minimális eszközt igényeljenek. 

A tesztek nem képezik a tantervek tartalmát, és hogy a mérés célja megvalósuljon, nem 

szabad azokat betanítani és gyakoroltatni. 

A mérések kötelező és ajánlott tesztekből állnak. 

A motoros tesztek végrehajtásának ajánlott sorrendje:  

Egyensúlyi teszt – Végtagmozgás gyorsaságát mérő teszt – Hajlékonysági teszt – Dinamikus 

láberőt mérő teszt – Statikus erőt mérő teszt – Törzserőt mérő teszt – Futási sebességet mérő 

teszt – Kardio-respiratorikus állóképességi teszt: 20m ingafutás, 12 perces futás „Cooper” 

teszt. 

- A méréseket a testnevelő tanár végzi, előírt sorrendben. 

- A tanulóknak megfelelő pihenési időt kell hagyni a tesztek között. 

- Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, ezt a tanulóval ismertetni kell, 

hogy a felmérés pontos legyen. 

- A tesztek eredményeit minden tanulónak személyre szólóan kell megadni. 

- Az általános testi képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákat, a leírásnak 

megfelelően, technikailag pontosan kell elvégeztetni.  

Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a megadott táblázatok 

alapján történik (fiúk-lányok). 

Az általános fizikai teherbíró-képeség nyilvántartásához:  
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Egyéni adatlap 

Osztályonkénti összesített adatlap 

Intézményi osztályonkénti összesített minősítő adatlap 

áll rendelkezésünkre. 

A kifutó képzések esetében 2012. szeptember 1-től felmenő rendszerben a 9. évf. kezdődően 

intézményünkben is megszerveztük a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 

keretében, azokon az évfolyamokon, ahol közismereti oktatás is folyik. Az öt órából 

legfeljebb heti két tanítási óra  

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezete 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az 

oktatóválasztás szabályai.  
 

A választható tantárgyak, foglalkozások köre iskolánkban az 

intézményünk által működtetett felzárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások rendszerének része, így minden olyan tantárgy, amelynek 

bevezetésére az oktatói testület, tanulóink javaslatot tesznek, az 

intézményben felmerülő igény alapján, és minimálisan 10 tanuló 

jelentkezik a tantárgyi foglalkozásra. 

Felzárkóztató foglalkozások: 

- kötelező érettségi tantárgyak, 

- ágazati szakmai tantárgyak, 

Tehetséggondozó foglalkozások: 

- szakmai, tanulmányi versenyekre való felkészítés (ágazati szakmai 

tantárgyak, kötelező érettségi tantárgyak) 

Választható foglalkozások: 

- minden természettudományi tantárgy, amely az érintett tanulónak nem 

kötelező ágazati tantárgya, 

- informatika, programozás foglalkozás. 

Egyéb foglalkozások: 

- sportfoglalkozások, 

- második idegen nyelv (angol nyelv, német nyelv, 10 fő felett spanyol, 

olasz, orosz nyelv), 
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- minden, a tanulók egészségfejlesztését, környezeti nevelését szolgáló 

tematikus foglalkozás.    

A foglalkozásokat egy tanévre hirdetjük meg. A foglalkozásokra való 

jelentkezés a tanulók részére nem kötelező, választás esetén a tanulói 

jelenlétet a kötelező foglalkozásokon való jelenlét adminisztrálásának 

szabályai szerint rögzítjük.  

A foglalkozások megtartására az igazgató kéri fel az iskola oktatóját vagy 

óraadóját, a területen szerzett tapasztalatának figyelembevételével. 

Amennyiben az egy tantárgyat választó tanulók száma meghaladja a 16 

főt, csoportbontást alkalmazunk. A csoportokat a bemeneti mérések 

eredménye alapján indítjuk, a csoportoknál képesség szerinti bontást 

alkalmazunk.  

A tanév végén az idegen nyelvi kötelező foglalkozásokhoz hasonlóképpen, 

év végi mérést szervezünk (tanulói kompetenciák fejlődésének mérése az 

érintett munkaközösségi javaslat alapján). A mérés eredménye alapján a 

tanulónak lehetősége van a csoportváltásra.  

A tanulónak írásbeli kérés, kiskorú tanuló esetén szülői írásbeli kérés, 

alapján indokolt esetben lehetősége van a csoportváltásra, 

oktatóválasztásra. A kérelmet az érintett munkaközösség oktatói javaslata 

figyelembevételével az igazgató bírálja el.  Továbbá a foglalkozást tartó 

oktató is tehet javaslatot a tanuló csoportváltásra kompetenciái alapján. 
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Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a 

szakképző intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítését a szakképző intézmény kötelezően vállalja, 

továbbá annak meghatározása, hogy a tanulók milyen követelmények 

teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek 
érettségi vizsgát. 

 
 

     Iskolánk a technikumi képzés tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a 
kötelező érettségi vizsgatárgyakból biztosítja, hogy a tanulók - 

választásuk szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi 
vizsgára fel tudjanak készülni. Intézményünk biztosítja, hogy a tanuló 

képzési ágazatának megfelelő ágazati, ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.  

     Tanulói igény esetén iskolánkban megszervezzük a középszintű 
érettségi vizsgát minden olyan vizsgatárgyból, amely a helyi 

tantervünkben szerepel, valamint tanulói igény esetén a tanulói 
jogviszony fennállása alatt iskolánkban fogadjuk az emelt szintű érettségi 

vizsgára történő jelentkezést minden olyan vizsgatárgyból, amelyből a 

tanuló jogosult érettségi vizsgát tenni. 
 

 
     Az intézmény vállalja az emelt szintű érettségi vizsgára való 

felkészítést az alábbi tantárgyak esetében: 
 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 
 történelem 

 angol nyelv idegen nyelv 
 szakmai tantárgyak (ágazati bontásban) 

 informatika (digitális kultúra). 
 

 
     Az intézmény a középszintű érettségi vizsgára való felkészítést az 

alábbi tantárgyak esetében vállalja: 

 magyar nyelv és irodalom 
 matematika 

 történelem 
 angol nyelv 

 német nyelv 
 szakmai tantárgyak (ágazati bontásban) 

 informatika (digitális kultúra) 
 testnevelés 

 fizika 
 földrajz. 
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Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga 

témakörei. 
 

     A középszintű érettségi vizsga témakörei az Oktatási programban, a 

tantárgyaknál megfelelően felsorolásra kerültek.   
 

 
A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, 
fejlesztő formái.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei.  

A tanuló év végi osztályzatát az oktatói testület osztályozó értekezleten áttekinti, és az oktató, 

az osztályfőnök, illetve a duális képzőhely által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az évfolyamra előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az évfolyam teljesítéséről bizonyítványt kap. 

Az egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulónak az előírt tanulmányi követelményeket az 

egyéni tanulmányi rendben meghatározottak szerint kell teljesítenie. 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 

közben adott érdemjegyek átlagától, az oktatói testület felhívja az érdekelt oktatót, hogy adjon 

tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha az oktató nem 

változtatja meg a döntését, az oktatói testület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot 

az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.  

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha 

az előírt tanulmányi és összefüggő nyári szakmai gyakorlat követelményeit sikeresen 

teljesítette. Ha az iskola szakképzési évfolyamába való lépés előfeltétele az érettségi vizsga 

megléte, a tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképző évfolyamon, ha a vizsgát 

megkezdte, de nem fejezte be. Tanulmányait azonban csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év 

első félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte. 

A tanév rendjében előírt időpontokban félévkor a félévi értesítővel, év végén a bizonyítvány 

útján tájékoztatjuk a szülőket a tanuló tantárgyi eredményeiről és továbbhaladásáról. Az 

iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába lépő tanulót nem kell beíratni. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy évben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. 

A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 

egyébként felső évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt.  

 

Korlátok:  -   egy tanítási napra 2-nél több témazáró dolgozat nem tervezhető, 

- az oktató által megadott intervallumon belül a pótdolgozatot teljesíteni kell, 

- a témazáró dolgozatok fajsúlyosabb szerepe a végső, záró érdemjegy 

megállapításánál, 
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- a témazáró dolgozat időpontját előzetesen egyeztette az oktató a 

tanulóközösséggel, figyelembe véve a tanuló személyiségi jogait. 

 

Magatartás és szorgalom és írásbeli munkák külső alakja 

Magatartás 

Az osztályfőnök a tanulók magatartását és szorgalmát folyamatosan figyelemmel követi, arról 

a szülőket szülői értekezleteken, fogadóórákon tájékoztatja. Az osztályfőnök félévkor és év 

végén az osztályban tanító oktatók javaslata alapján minősíti a tanulók magatartását és 

szorgalmát. A magatartás minősítésekor az osztályfőnök kikérheti az osztály véleményét. 

PÉLDÁS a tanuló magatartása, ha felelősségérzetével, önállóságával, 

kezdeményezőkészségével, a közösség érdekében végzett  tevékenységével, viselkedésével, 

tanulmányi munkájával a rend megtartásával kitűnik, társainak ezzel példát mutat. Nincs 

igazolatlan órája. 

JÓ a tanuló magatartása, ha a diákközösségben becsülettel dolgozik, a rábízott feladatokat 

elvégzi, viselkedése általában jó, a legfontosabb iskolai rendszabályokat következetesen 

betartja. Max. 3 igazolatlan órája van.  

VÁLTOZÓ a tanuló magatartása, ha a diákközösség munkájában vonakodva vesz részt, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, rendszeretete és kötelességteljesítése ingadozó 

vagy igazgatói hatáskörbe tartozó fegyelmi büntetést kapott. Igazolatlan órája 3 felett van (10-

ig). 

ROSSZ a tanuló magatartása, ha magatartása, ha hanyag munkájával, fegyelmezetlenségével 

hátráltatja a diákközösség fejlődését, társainak rossz példát mutat, vagy az oktatói testület 

hatáskörébe tartozó fegyelmi büntetést kapott. 

 

Szorgalom 

PÉLDÁS a tanuló szorgalma, ha kötelességteljesítése, rendszeretete, aktivitása a tanulmányi 

munkában - képességéhez és körülményeihez képest - kifogástalan. 

JÓ a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkáját, vállalt kötelezettségét képességéhez és 

körülményhez képest elvégzi. 

VÁLTOZÓ a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában csak időnként mutat törekvést, 

kötelességét csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti. 

HANYAG a tanuló szorgalma, ha képességéhez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, megbízhatatlan. 

Nem lehet a tanuló magatartása példás, fegyelmező intézkedés és igazolatlan mulasztás 

esetén. Elégtelen tantárgyi érdemjegy esetén a tanuló sem magatartásból, sem szorgalomból 

nem kaphat példás minősítést. 

A felnőttképzésben a magatartást és a szorgalmat nem kell osztályozni. 

 

Írásbeli munkák külső alakjának követelményei és értékelése 

Tanulóinkkal szemben - végzettségüknek megfelelően - jogos igény leendő munkahelyük 

részéről, hogy munkájukat rendezett formában, pontos szép külalakkal végezzék. 



 82  

E követelmény teljesítése érdekében az oktatói testület összefoglalta az írásbeli munkák külső 

alakjának követelményeit és az értékelés szempontjait. 

1. Radírozás, javítófesték használata tilos! 

2. Átírás tilos! Szabályos javítás: a hibás adatrészt egy vonallal, vonalzóval át kell húzni és  

 föléírni a helyeset. 

3. Ceruza csak táblázatok készítésére, illetve ábrázoláshoz használható! 

4. Franciakocka szabályos használata kötelező! 

5. Füzetekben az oktató igénye szerint, dolgozaton mindig pontos hosszú dátumot kell 

alkalmazni! 

6. A tanulók áttekinthető formában, a lényegkiemelésre törekedve dolgozzanak! 

7. A füzetekben követelmény mind a belső, mind pedig a külső margórész üresen hagyása. 

8. Kötelező írásbeli dolgozatokra a tanulók külalak érdemjegyet kapnak piros színnel. 

 

Ezen kívül tantárgyanként az oktató igénye szerint a munkafüzetekre félévenként 1-1 

osztályzatot kaphatnak. 

- Jeles érdemjegyet kaphat a tanuló, ha munkájának összbenyomása igen kedvező, betűformái 

jól olvashatók, térbenyomása igen kedvező, áttekinthető, követi a dolgozat logikai menetét és 

csak a megengedett módon javít. Munkája tiszta, vonalzó használata szabályos. 

- Jó érdemjegyet kaphat a tanuló, ha munkájának összbenyomása kedvező, betűformái 

olvashatók, térbeosztása megfelelő. Többször, de csak a megengedett módon javít. 

Munkája tiszta, vonalzó használata szabályos. 

- közepes érdemjegyet kap a tanuló, ha munkájának összbenyomása nem kedvező ugyan, de 

súlyosabb kifogás alá nem esik. Írása nem eléggé olvasható, a térbeosztás, vonalzó 

használatát nem gondos, meg nem engedett javítás is előfordul. Munkája nem elég 

tiszta. 

- Elégséges érdemjegyet kap a tanuló, ha munkájának összbenyomása kedvezőtlen, torz 

betűformákat is használ, többször javít meg nem engedett módon. Térbeosztása gyenge, 

vonalzó használata hanyag. 

- Elégtelen érdemjegyet kap a tanuló, ha munkájának külső alakja hanyag, a munka menete 

nem követhető; torz betűformákat használ, a javítások szabálytalanok, nem veszi 

figyelembe a nyomtatvány hálózati rendszerét, nem az előírt íróeszközt használja, 

térbeosztása rossz, vonalzót nem használ. 

A külalak érdemjegyet az osztályfőnök a dolgozatok, valamint a füzetekre kapott 

érdemjegyek alapján állapítja meg. 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya 

Az írásbeli beszámoltatások formái 

- Írásbeli feleletek („röpdolgozatok”) 

Alkalmazása tantárgyként eltérő. Előzetesen a tanulókkal nem szükséges közölni, ez 

inkább legyen ösztönző abban, hogy a tanulók folyamatosan készüljenek fel az órákra. 

Lehetőleg csak az utolsó egy vagy két óra tananyagából írassunk ilyen dolgozatokat. 
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- Felmérő dolgozatok 

A félévi és az évvégi osztályzatok kialakításánál fontos szerepet kapnak a nagyobb 

anyagrészeket, témaköröket, fejezeteket átfogó felmérő dolgozatok, melyek lehetnek 

teszt és esszé jellegű dolgozatok, illetve ezek kombinációi. 

 

A feladatlap összeállításánál a következő szempontokat vegyük figyelembe: 

1. A témazáró dolgozatok összeállításánál törekedni kell, hogy az egész témakört 

fogja át, ezáltal reálisan mérje fel a tanuló tudását. 

2. Az írásbeli dolgozatok összeállítása során figyelembe kell venni, hogy az ne az 

elméleti anyag mechanikus visszatükrözését jelentse, hanem a tanulók a tanult 

tananyagot a gyakorlatban is tudják alkalmazni, szinkronban a kompetenciamérés, 

és az új típusú érettségi feladatok gyakorlásával. Természetesen a tananyag 

feldolgozásánál is érvényesülni kell az előbbi szempontnak. 

3. A feladatlapok összeállításánál törekedni kell az egységes iskolai gyakorlatra, ezért 

fontos, hogy annak összeállításánál munkaközösségi szinten azonos elvek 

érvényesüljenek. 

4. az írásbeli munkák értékelésénél szintén az egységes iskolai gyakorlatnak kell 

érvényesülni, ennek kialakításánál vegyük figyelembe az érettségi írásbeli feladatai 

értékelésének szempontjait. 

 

Az írásbeli beszámolók íratásánál, annak hatékonysága érdekében az alábbi szempontokat 

vegyük figyelembe: 

- a dolgozat íratását minden esetben előzze meg a feldolgozott témakör összefoglalása, 

- a dolgozat íratásának időpontját legalább egy héttel korábban közölni kell az 

osztállyal, 

- egy nap maximum két felmérő dolgozat íratható egy osztállyal. Vitás esetben az 

oktatók egyeztetnek az osztályfőnökkel.  

A moduláris oktatás bevezetésének lehetősége, a modulok értékelése és minősítése, valamint 

beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe. 

 
Ellenőrzési és értékelési mód, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formák: 

tantárgyanként az Oktatási programban megtalálható.  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a foglalkozáson feldolgozott 

ismeretek elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások 

előkészítését szolgálják, házi dolgozat esetén az írásbeli beszámoltatást helyettesítik. 

 

A házi feladat adásának célja: 



 84  

- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 

- készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; 

- önálló kutatómunkát végezni valamely témában; 

- alkotómunkát végezni valamely témában. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha az 

oktató a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelező írásbeli és 

szóbeli feladatból az oktató a tanulót a következő foglalkozáson beszámoltathatja, 

teljesítményét érdemjeggyel értékelheti. 

 

A házi feladat adásának elvei: 

- a házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell 

venni, hogy a tanulónak naponta 6-7 foglalkozása van, és minden órán tűznek 

ki a számára kötelezően megoldandó feladatot. 

- csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására 

valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem 

lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek 

elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki képes).  

- A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenőrizni kell. 

- Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor 

különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint: 

a) nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy 

annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad; 

b) meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha 

önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el; 

c) a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” 

elégtelennel. (Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített 

feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének 

hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és 

módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi 

feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratása, 

pótfeladat kitűzése, stb.) 

- Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó 

feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

- Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi 

egyik óráról a másikra szokásos. 
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A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei.  

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Egyéb foglalkozásokat a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás 

lehetőségeinek figyelembevételével lehet indítani. A foglalkozásokat az iskola 13 
45

 és 16 
00

 

óra között szervezi meg. A jelentkezéshez kiskorú tanuló esetében szülői hozzájárulás 

szükséges. Az intézménynél a mindennapi testedzés biztosításaként, a testnevelés órákon 

kívül, a tanulók a tornatermet testmozgás és sportolás céljából délutáni, oktató által vezetett 

sportfoglalkozások alatt igénybe vehetik.  

Felzárkóztató foglalkozások 

A tanulók részvételét képességeik, tanulmányi eredményeik alapján az oktatók, a tanulási 

képességeket vizsgáló bizottság javasolja. A tanulók részvétele a foglalkozásokon javasolt, ez 

alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

 A kötelező foglakozásokon kívüli foglalkozások keretében nyújtott szolgáltatásaink: 

     Ezeknek a szolgáltatásoknak kell szolgálnia az érdeklődő és a tehetséges tanulók 

képességeinek kibontakoztatását, fejlesztését, előrejutását, sikerélmények kialakítását. 

Iskolánkban jelenleg működő szolgáltatások: 

 Magyar nyelv és irodalom: 

     - OKTV versenyekre egyéni felkészülés, 

 - szépkiejtési, helyesírási versenyek, 

 - vers- és prózamondó versenyek. 

Történelem: 

 - OKTV versenyekre egyéni felkészülés, 

 - megyei versenyek, 

 - egyéb versenyek, 

Matematika: 

 - OKTV versenyekre egyéni felkészülés, 

 - versenyekre felkészítés. 

Fizika, földrajz ágazati tantárgyak: 

 - tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

Idegen nyelv (angol, német nyelv):  

 - OKTV versenyekre egyéni felkészülés, 

 - fordító versenyek, 

 - egyéb versenyek. 

Informatika, digitális kultúra: 

 - informatikai, ágazati versenyekre való felkészítés. 

Testnevelés, sport:  

 - tehetséges gyerekek számára egyéb foglalkozások,

    - házi versenyek, iskolák közötti városi, megyei verseny, 

 - Diákolimpián való részvétel. 

Szakmai tárgyak: 

 - SZÉTV (ÁSZÉV) versenyre való felkészítés 

 - egyéb, ágazatspecifikus szakmai versenyre való 

felkészítés. 
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A kötelező és választható foglalkozások keretében nyújtott szolgáltatásaink 

a.)  a szolgáltatás(ok) megnevezése 

 - foglalkozások, 

 - tanulmányi kirándulások 

b.) az igénybe vételre kötelezettek köre (csoportok, személyek): 

 - iskolánk valamennyi tanulója (kivételt képeznek azok a tanulók, akik  

                      hivatalos igazolással rendelkeznek és felmentést kapnak, vagy akik egyéni 

   tanrend szerint tanulnak/tanulhatnak) 

  - csoportbontásban tanulnak: - idegen nyelvi 

      - matematika 

      - digitális kultúra, számítástechnikai-informatika 

      - digitális alkalmazások (tízujjas vakírás) 

      - szakmai gyakorlati tantárgyak 

      - felkészítő órák emelt szintű érettségire. 

  - csoportbontás a két tanítási nyelvű osztályokban: 

      - célnyelv 

 - második idegen nyelv 

 - informatika 

      - digitális alkalmazások (tízujjas vakírás) 

 - matematika (célnyelven) 

 - földrajz 

 - szakmai gyakorlati tantárgyak 

 - célnyelvi civilizáció 

 - felkészítő emelt szintű érettségire. 

 
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag.  

     A 2011-es népszámlálás adatok szerint a város lakossága 111 411 fő 

volt. Ebből a válaszadók 99 405 fő volt, és 94 429 fő magyarnak vallotta 

magát. Az adatokból az derül ki, hogy a magyarnak vallók száma 

jelentősen csökkent tíz év alatt, ennek egyik fő oka, hogy többen nem 

válaszoltak. Az elmúlt tíz év alatt, a nemzetiségiek közül a 

legjelentősebben a cigányok (1 216 fő) és az oroszok (181 fő) száma nőtt. 

A szerbek (167 fő) száma megkétszereződött, a németeké (1441 fő) 

megháromszorozódott, míg a román nemzetiségűek száma 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2011
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok
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megnégyszereződött az elmúlt tíz év alatt. A megyén belül, Kecskeméten 

él a legtöbb magát orosznak és románnak valló nemzetiségi. 

     Osztályfőnöki, magyar, történelem foglalkozások keretében 

ismertetjük tanulóinkkal a településen élő nemzetiségek kultúráját, 

emellett a kötelező foglalkozásokon kívül egyéb tematikus foglalkozásokat 

szervezünk diákjaink számára, amelyeken megismerhetik a nemzetiségek 

történelmét, mindennapjait, kultúráját (előadások, kiállítások, színházi 

előadások, zenei előadások, könyvbemutatók). Az intézmény 

könyvtárában tanulóinknak hozzáférhetővé tesszük a településen élő 

nemzetiségekkel foglalkozó tematikus könyvtári egységeket.  Tanulóink 

osztályfőnöki foglalkozásokon projektmunka keretében is megszerezhetik 

a releváns tudást (projektfeladat, találkozás nemzetiséget képviselő 

meghívott előadóval, osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 

foglalkozást tartó oktató által ajánlott szakirodalom, program, valamint, 

tematikus honlapok felkeresése, további forrás:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nyok 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszok 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_n%C3%A9metek 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok). 

 
Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, 

tevékenységek.  

Egészségfejlesztés – irányvonalak. 

Irányelveink az iskolában az Ottawai Charta által vázolt modellre épülnek. 

Irányvonalak Cselekvési szintek Az iskolában 

Egészségfejlesztő 

Politika 

Társadalom/ politika Az egészségfejlesztésnek a politikai horizontba 

helyezése 

Egészségfejlesztő 

életterek 

megteremtése 

Élettér/ környezet Nyitás, hálózatépítés, az erőtartalékok 

kiaknázása 

Az egészségügyi  

szolgálatok új  

orientációja 

Szervezet/intézmény Szervezetfejlesztés, iskolakultúra ápolása, 

egészséges iskolaprofil  

Közösségi akciók 

Támogatása 

Csoportok Osztály/ tantestület/ szülők 

Személyes  

kompetenciák 

Egyének Személyiségfejlesztés, egészséges életmódra 

nevelés 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok
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     Módszereink és elveink: 

- az egészségfejlesztés holisztikus modelljének alkalmazása, 

- folyamatosság, 

- elsődleges prevenció, 

- készség- és kompetenciafejlesztés, 

- szülők bevonása, 

- oktatók mintaadása,  

- korspecifikusság, 

- tanulók aktív részvétele, 

- nagy jelentőség tulajdonítása az iskola esztétikai, mentálhigiénés környezetének, 

- az iskola külső környezetének és a helyi közösség figyelembe vétele. 

 

Területek 

     Iskolánk az egészség témáját pozitívan közelíti meg, hisz maga a fogalom is pozitív. 

Egészségfejlesztésünk a protektív egészségfaktorokra épít. Ezek összefoglalják az iskolai 

mindennapok azon jellemzőit, amelyek az egészséget és a jó közérzetet közvetlenül fejlesztik, 

lehetővé teszik és megtartják. 

 Ápolás, védelem és gondoskodás: 

Testápolás, helyiségek karbantartása, étel és ruha minősége, betegségmegelőzés és 

balesetvédelem. 

 Környezet: 

Jó fényviszonyok, levegőminőség, zajcsökkentés, káros anyagoktól való védelem, jó légkör, 

megfelelő, biztonságos berendezés. 

 Aktiválás, belső és külső mozgékonyság: 

Szükségleteknek megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása, ergonómiai tényezők figyelembe 

vétele, a mindennapok ritmizálása, erőgyűjtés és ennek a fejlődésbe való befektetése. 

 Lelki és szellemi stimuláció: 

Identitás- és egészségtudat fejlesztése, személyiségfejlesztés, az érzékenység fejlesztése, 

iskolakultúra ápolása, elégedettség a tanulással (tanulásmódszertan) és a munkával 

kapcsolatban. 

 Kommunikáció és együttműködés: 

Csapatmunkára, nyitottságra és véleménycserére való hajlam, a másság elfogadása, 

csoportnyomással és elutasítással szembeni ellenálló képesség, konfliktuskezelés, 

problémamegoldás, szervezőkészség fejlesztése, szervezetfejlesztés.  

 
 
Célok, felépítés 

     Az iskolai egészségfejlesztés ciklikus lefolyású. Minden tanévben újraindul. Egy szakasz a 

tanév kezdetétől a tanév végéig tart.  
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     A folyamat minden egyes szakasza programjavaslat elkészítésével kezdődik, a szakasz 

eredményességét pedig egy evaluációs felmérés méri, amely a folyamat optimalizálását 

szolgálja.  

     Az egészségfejlesztő programjavaslatot minden szakasz kezdetén az egészségfejlesztő 

munkacsoport készíti el. A programjavaslatban törekszik a program folyamatosságának 

fenntartására. 

     A programjavaslatban megfogalmazandó állandó, általános célok:  

- az egészségtudat formálása,  

- a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás,  

- intézményi szintű együttműködés.  

 

     Konkrét, rövidtávú célok: 

• az alábbiakban felsorolásra kerülő, éves program megvalósítása irányelveink és 

módszereink alapján önerőből és pályázati programok segítségével. 

     Az egyes részfolyamatok eredményeit az egészségfejlesztő munkacsoport 

csoportmegbeszélésen értékeli, illetve a csoport beszámolót készít a tapasztalatokról. A helyi 

program eredményei beépülnek a folyamatszabályozásba évről évre. 

 

 

 

Színterek 

Iskolai programok: 

3. Kötelező  foglalkozások: 

• Osztályfőnöki órákon egészségfejlesztő, drog-prevenciós témakörök feldolgozása 

korspecifikusan, az életkori sajátosságoknak megfelelően – esetenként meghívott előadók 

segítségével. 

 ▫ 9. évf.:  

4. Értékeink: egészség – egészséges életmód. 

5. Egyén és kapcsolatai: család, barátok, iskola; kritikus életszakasz: 

iskolaváltás. 

6. Serdülőkor: szenvedélyeink – önsorsrontás. 

Dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer használat megelőzése. 

▫ 10. évf.: 

4. Serdülőkor: intimitás, partnerkapcsolatok, felelősségérzet, terhesség, 

abortusz, SZTB-k, AIDS.  

5. Másság és tolerancia: fogyatékosságok, homoszexualitás, kisebbségek, 

társadalmi különbségek, mobilitás. 

6. Iskolán belüli bántalmazás, mobbing. 

▫ 11. évf.:  

3. Ambíciók, célok, életcélok. 

4. Önsorsrontás: stressz, depresszió, szorongás, szuicid magatartás; 

szenvedélyek, függőségek. 

 ▫ 12. évf.: 

3. Kritikus életszakasz-váltás: fiatal felnőttkor – egyéni célok, egyén és család 

viszonya, partnerkapcsolatok változása, szerelem, barátság. 

4. Döntések: jó és rossz, erkölcs, felelősség; személyes krízishelyzetek 

felismerése és kezelési stratégiái. 
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• Tanulás-módszertani foglalkozásokra kerül sor osztályfőnöki órák keretén belül minden 

évfolyamon, mely rendkívül fontos a tanulók érzelmi és szellemi egészségének 

megőrzésében. 

 

4. Kötelező foglalkozásokon kívüli foglalkozások: 

 

     • Egészségfejlesztő, illetve drog-prevenciós foglalkozások: személyiségfejlesztés. 

     Iskolai egészségfejlesztésünk fontos részét képezi drogstratégiánk, mely az elsődleges 

prevencióra és az életkompetenciák fejlesztésére épül. 

Elvei: 

1. Általános egészségfejlesztés: 

- a személyiség megszilárdítása, 

- önértékelés erősítése, 

- az élet értelmének tisztázása. 

2. Pszicho-aktív szerekre irányuló magatartás megelőzése: 

- a tanulók saját magukkal kapcsolatos elvárásainak emelése, 

- a nemet-mondás képességének kialakítása csoportnyomás esetén. 

3. Pszicho-aktív szerek fogyasztásának megelőzése: 

- a szenvedélybetegségekről és a drogokról szóló ismeretek közvetítése, 

- célirányos kompetenciafejlesztés: felelősségvállalásra való készség fejlesztése, 

célirányos, normavezérelt, önálló cselekvés. 

     • Egyéni tanácsadás - fogadóóra: nem terápiás jellegű, segítő beszélgetés (szociális 

segítő) 

Az egyéni tanácsadás célja a konfliktushelyzetbe került tanulók segítése racionális 

döntéshozásukban és viselkedésük optimalizálásában. A mentálhigiénés tanácsadás nem 

gyógyító, hanem tehermentesítő célú, tehát nem pszichoterápia, hanem segítő beszélgetés. 

A pszichoterápiás segítségre szorulók köre a tanácsadás segítségével felismerhető és 

további szakszolgálathoz irányítható. Feladat: azoknak a tanulóknak a kiszűrése, akik ezen 

segítő szolgáltatás önkéntes igénybevétele felé terelhetők. Ebben osztályfőnökök, oktatók 

működnek együtt. A segítő beszélgetést a szociális segítő tartja. 

• Szülői értekezletek: iskola- és osztályszintű – esetenként meghívott előadókkal 

• Szabadidős foglalkozások: sportversenyek, házi bajnokságok, előadások 

• Károlyi Nap színes programokkal 

• Színjátszó kör 

• Tartalmas osztálykirándulások: játék, testmozgás, túra. 

 

Iskolán kívüli rendezvények: 

• Kortárssegítő képzésen való részvétel - minden tanévben a 10. évfolyamos tanulók 

köréből 

• Városi egészségnapokon való részvétel 

• Szakmai tanácskozásokon való részvétel 

• Folyamatos szakmai továbbképzés. 
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Környezeti nevelés  

Mottó: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” 

Feladatunk 

A globális környezeti problémák mindennapjainkba való begyűrűzése és a közvetlen 

környezetünk állapotának sürgető megóvása érdekében kiemelten oda kell figyelnünk 

tanulóink környezeti nevelésére. A környezeti nevelés egyrészt a külső természeti környezetre 

irányul, másrészt a belső környezetre, az egészségmegőrzésre és az egyénre, mint 

mentálhigiénés értékre.    

 

Az intézményi környezeti nevelés jogi háttere. 

A hazai jogszabályi háttér az Alaptörvény környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos 

részei, a Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény 54.§ 1. cikkelye, mely szerint a 

környezeti ismeretek megszerzése és ismereteinek fejlesztése állampolgári jog). 

Intézményi dokumentumok, mint a szakmai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, 

iskolai továbbképzési program. Szükség esetén sor kerülhet ezek felülvizsgálatára és esetleges 

módosításaikra is. 

 

Helyzetelemzés, helyzetkép 

Az iskola 

Az iskola épülete Kecskemét belvárosában, az E. 75. sz. nemzetközi főútvonal mellett, egy 

szűk, egyirányú utcában található. Az épületegyüttes négy részből áll, egy több évtizede 

épületszárnyból, egy, 1994-ben közvetlenül mellé épített oktatási részlegből, egy az udvar 

másik oldalán található részből és egy másik udvari épületből. Az épületet-komplexum 

lakóházakkal van körülvéve, az udvar egy része parkosított, a hátsó udvar betonozott. A 

terület és az épületek tehát adottak, de mindig történik valami az otthonosabbá tétel 

érdekében. Az épületek energiatakarékos működtetése a fenti okok miatt csak részben valósul 

meg, az új beruházások természetesen a takarékosság maximális figyelembevételével 

születnek. A termek egy része szükségmegoldásból adódóan szűk és nem elég világos. A 

látogatók az épületbe belépve kellemes környezetbe kerülnek, mind a színharmóniát, mind a 

fogadtatást illetően. A falak díszítését az iskola kiemelkedő diákjainak képei, az iskola életét 

bemutató tablók adják. A folyosókon padok, az aulában asztalok és fotelok, társalgó, az 

előkertben és az udvaron pedig padok szolgálják a kényelmet. Az iskola előtt parkosított 

előkert van. 

Az iskola ellátottsága a technikai eszközök terén kiemelkedőnek mondható, de a folyamatos 

működtetés a nagy igénybevétel miatt néha akadozik. Az iskola földszintjén található az 

ebédlő. Iskolai büfé árukészletének összetétele igazodik a mai fiatalok igényeihez, de a 

korszerűbb táplálkozás feltételei is adottak. 

Az iskola környezete 

Az épületegyüttes Kecskeméten található, a belváros tőszomszédságában. A város a 

Kiskunság fővárosa, az alföldi Homokhátság közepén. A levegő telített porral, noha a zöld 

területek nagysága jelentős. A parlagfű szennyezettség jelentős. A város szélén és környékén 

vannak olyan infrastrukturális létesítmények, melyek a környezeti nevelést szolgálhatják.  

Erőforrások 
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Az intézményi élet résztvevői egymással és külső szervezetekkel, hivatalokkal jó 

kapcsolatokat kell, hogy ápoljanak, a környezeti nevelés csakis így, együttes erővel valósulhat 

meg. A résztvevők és a közöttük kialakult kapcsolat egyben a környezeti nevelés erőforrása 

is.      

Nem anyagi erőforrások 

Iskolán belüli együttműködés 

Iskolavezetőség 

Támogatja a környezeti nevelést, értékeli az ilyen tevékenységet, anyagi forrásokat teremt és 

aktívan részt vesz a programokban. 

Oktatók 

Az iskola minden oktatójának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példát mutasson. Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes környezeti 

tartalmakat. 

Diákok 

Minden diák kötelessége kell, hogy legyen a környezetével való törődés, és társainak kulturált 

magatartásra figyelmeztetése. Ebben a diákönkormányzatnak kiemelkedő szerepe van, az 

osztályközösségek is szerepet vállalnak ebben. 

Osztályfőnöki munkaközösség 

Az osztályfőnöki tanmenet szerves része a környezeti nevelés, évfolyamokra lebontva 

tárgyalja az egyes feladatokat. Az iskolai ilyen jellegű programjainak szervezésében, 

értékelésében van elengedhetetlen szerepe. 

Oktatók és szülők 

A szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése nélkül elképzelhetetlen a környezeti 

nevelés. Középiskola lévén a már korábban otthon,  illetve az általános iskolában elsajátított 

környezetbarát viselkedést kell tovább fejleszteni, esetleg korrigálni vagy kibővíteni. A szülői 

értekezletek, a szülői munkaközösségek a színterei a közös munkának, segíthetnek a 

gyermekekben a környezettudatos magatartást megerősíteni. Az egyes környezeti nevelési 

programok anyagi költségeit részben a szülők is biztosíthatják, de ehhez a beleegyezésük 

szükséges. 

Adminisztratív dolgozók 

Támogatják az oktatói munkát az egyes programok hátterének biztosításával, csökkentik a 

felesleges papírfelhasználást, segítenek az irodai hulladék gyűjtésében és erősítik a digitális 

információáramlást. 

Technikai dolgozók 

Biztosítják a programok tárgyi feltételeit, folyamatosan dolgoznak az épület korszerűsítésén. 

Környezetbarát anyagok felhasználásával hozzájárulnak a környezeti neveléshez. Példamutató 

lehet, és el kell érni, hogy a takarítás során a környezetre kevésbé ártalmas, könnyen lebomló 

tisztítószereket használjanak. 

Az udvar folyamatos tisztán tartása, a környezet szépítése, a virágok gondozása is erősíti a 

diákokban a tudatos környezetbarát gondolkodást. 
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Iskolán kívüli együttműködés 

Fenntartó 

Mivel a fenntartó határozza meg az iskola profilját és költségvetését, ezért a kölcsönös 

együttműködés nélkül elképzelhetetlen a hatékony környezeti nevelés. 

Az iskolavezetés feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb 

helyzet megteremtését elérje.  

Más szakképző intézmények 

Mivel a városban számtalan iskola, középfokú- és felsőoktatási intézmény is működik, 

közösen kell részt venni a városi vagy más iskolai rendezvényeken. Iskolai napok keretében, 

fórumokon, kiállításokon veszünk részt. 

Környezeti neveléssel foglalkozó intézmények 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának oktatási épülete, a város kulturális intézményei, 

múzeumai színesítik a nevelési palettát. A programokon való részvétel szervezése az oktatói 

testület feladata. 

Hivatalos szervek 

A hivatalos szervek feladata, hogy ellenőrizzék az iskola működését. Javaslataik, véleményeik 

segítenek a környezetvédelmi nevelés erősítésében. 

Gyárak, üzemek 

A szakképzésben résztvevő diákok üzemlátogatások során találkoznak a vállalatok 

környezetvédelmi politikájával és annak megvalósításával. A külföldi tulajdonú üzemek jóval 

előrébb járnak a korszerű, környezetbarát gazdálkodásban és a hulladékhasznosításban. 

Látogatásuk során diákjaink kézzel foghatóan tapasztalhatják a tennivalókat. A Vízmű 

minden évben lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy a vízhasznosítás és tisztítás 

folyamatát telephelyeiken kövessék nyomon. 

Arborétum, Vadaspark 

Városunkban működik arborétum és vadaspark is. Az arborétum kiválóan alkalmas a 

környezeti nevelésre, tanösvényei, bemutató növénytársulásai ragyogó terei az iskolán kívüli 

oktatásnak. Mivel az iskola a város szívében található, az élő környezet megfigyelésére 

beiktatjuk az arborétumi látogatásokat a tantervbe. A Vadaspark ugyancsak hasznos 

kiegészítője az iskolai oktatásnak. 

Iskolai büfé 

Az iskolai büfé kínálata meghatározó tényezője iskolánk diákjainak étkezésében. A bolt 

belseje, tisztántartása is a nevelés része. Ezen a téren erősíteni kell a tudatosságot, mind a 

választék, mind a bolt körüli tisztaság terén. Kívánatos, hogy bővüljön az egészséges 

táplálékok köre. A bolt körüli terület tisztán tartásába és takarításába be kell vonni a diákokat 

is. 

Anyagi erőforrások 

Költségvetés 

Az iskolai költségvetésből egy elkülönített összeg legyen felhasználható az iskolán kívüli 

városi programok költségeinek fedezésére. Ez a jövőben még kidolgozásra szorul. Az 

osztályközösségek osztálypénzből is finanszíroznak különböző témába vágó programokat. A 
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költségvetésből finanszírozza az iskola az eszköz – és szakkönyvvásárlást, rendezvények 

bonyolítását.  

A költségvetés fedezi azokat a felújításokat is, amelyek az iskola épületének és környezetének 

barátságosabbá tételét szolgálják. A fenntartó az éves költségvetési keret meghatározásakor a 

szükséges anyagi források biztosításával hozzájárul a környezeti neveléshez. 

Pályázat 

Folyamatosan nyomon követjük a megjelenő pályázatokat, tájékoztatjuk a kollégákat és 

esetleg segítünk nekik a pályázati anyag elkészítésében.  

Alapelvek, jövőkép, célok 

Általános, hosszú távú cél 

Legfontosabb feladatunk, hogy: 

 kialakítsuk a diákokban a környezettudatos magatartás igényét 

 a természet tiszteletét és megőrzését 

 kreatív, problémamegoldó szemlélettel tekintsenek diákjaink a természet folyamataira 

 járuljanak hozzá az ökológiai folyamatok visszaállításához, törekedjenek a 

természettel való harmóniára 

 legyenek érzékenyek közvetlen környeztük állapota iránt 

 konkrét hazai példákon keresztül ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció 

pozitív és negatív környezeti következményeit 

 életmódjukban váljék meghatározóvá a környezeti károk megelőzésére való törekvés, 

a takarékosság 

 bekapcsoljuk az intézményt a közvetlen környezeti értékek megőrzésébe, 

gyarapításába 

 erősíteni kell a rendszerszemléletet, a globális összefüggések megértését. 

 

Konkrét, rövid távú célok 

Hagyományok ápolása 

 Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 

 Drogprevenciós program folytatása 

 Iskolai, illetve városi versenyek kiírása a témához kapcsolódó fejezetekkel 

 A város nevezetességeinek felkutatása, megismerése 

 A diákszínpad további működtetése, az e témához kapcsolódó előadások 

szorgalmazása 

 „Zöld napok” – a jeles környezetvédelmi napok megünneplése 

 Dohányzás elleni kampány folytatása 
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 Kötelező foglalkozásokon kívüli rendhagyó órák szervezése 

 Kiállítások, rendezvények látogatása 

 Üzemlátogatások rendszeresebbé tétele 

 Az iskolaudvar gondozása (faültetés, tisztántartás) 

Új tervek 

 A szakképzésben az új, európai normáknak megfelelő képzési igények és 

követelmények kidolgozása 

 Az oktatói testület tagjainak fokozottabb bevonása a környezeti nevelésbe 

 A diákönkormányzat fokozottabb bevonása a teendőkbe 

 Iskolai projektek kidolgozása a tudatosabb környezetbarát magatartás érdekében 

 Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés kidolgozása 

 „iskolazöldítés” 

 A kétszintű érettségi környezetei nevelési vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba 

építése 

 A szülők még intenzívebb bevonása a közös nevelési elveknek megfelelően 

 Esetleges erdei iskola feltételeinek kidolgozása 

 A költségek előteremtése és a partnerekkel való elfogadtatása, szponzorok megtalálása 

 Képzéseken, továbbképzéseken való megosztottabb részvétel szorgalmazása 

 Az iskolai büfé környékének fokozottabb tisztán tartásának megszervezése 

 Az ebédlő berendezésének esztétikusabbá tétele  

 Tartós elemek begyűjtésének megszervezése 

 Újabb és korszerűbb tisztítószerek alkalmazása a takarítás során 

Szaktárgyi célok 

 A szakórai lehetőségek minél szélesebb felhasználása a környezettudatos szemlélet 

kialakítása érdekében 

 A kétszintű érettségire felkészítés 

 Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon 

 Közvetlen környezetünk problémáira felhívni a figyelmet, annak lehetséges hatásairól 

és következményeiről beszélni 

 Állandó kitekintéssel kell lenni a környező országok és a világ újabb és újabb 

környezeti problémáira 

 Erősíteni kell a globális problémalátást 
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 Folytatni kell a kötelező foglalkozásokon kívüli szakórák szervezését (arborétum, 

vadaspark látogatás, ásványtani kiállítás, Vízmű látogatás, rendhagyó óra a Kiskunsági 

Nemzeti Parkban) 

 Multimédiás módszerek alkalmazása a tanórákon 

 Egyszerű kísérletek bemutatása a víz-, talaj-, levegőszennyezés témákban (komplex 

természettudomány) 

 Számítógép felhasználása a tanórákon 

 Projektfeladatok kiírása. 

 

Taneszközök 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a 

környezeti nevelést szolgálják, de 

- folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, 

- bővíteni kell a könyvtárat releváns szakkönyvekkel, adathordozókkal, 

- ezek költségvonzatát az iskola számára biztosított költségvetésbe be kell 

tervezni, 

- a természetes anyagok felhasználását a lehetőségekhez mérten kell alkalmazni. 

Kapcsolatrendszer, kommunikáció 

Az előzőekben szó volt az információáramlás lehetőségeiről. Ezeken túlmenően az iskolán 

belüli kommunikáció formái lehetnek még: 

- szórólapok készítése, 

- házi dolgozatok írása, 

- kiselőadások tartása, 

- iskolagyűlések szervezése. 

Iskolán kívüli kommunikáció: 

- környezetvédelmi cikkek gyűjtése és feldolgozása, 

- a rádió és televízió e témájú adásainak nyomon követése és feldolgozása, 

- tudományos cikkek elemzése, 

- a környezet állapotának felmérése és szakemberekkel való megvitatása, 

- kapcsolattartás a civil szervezetekkel, a Kiskunsági Nemzeti Park 

munkatársaival, az önkormányzat illetékes hivatalával, a Lokálpatrióták 

egyesületével, környezetvédőkkel. 

Továbbképzések 
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A kor korszerű követelményrendszere, az élethosszig tartó tanulás igénye az oktatókat is új 

feladatok elé állítja. Állandó szakmai és módszertani megújulásra van szükség e téren. Az 

iskolai továbbképzési tervben szerepel a kollégák ez irányú beiskolázása. 

A kerettantervi követelményeknek és a tantárgyi komplexitásnak megfelelően a 

továbbképzéseket körültekintően kell megszervezni. Ki kell alakítani a kollégákban azt az 

igényt, hogy ne csak szigorú szakmai ismereteket, hanem a környezetvédelmi komplex 

összefüggéseket is beépítsék az órai munkába, a továbbképzéseken lehetőleg ennek 

szellemében vegyenek részt. Az éves továbbképzési keretet alaposan átgondoltan kell 

felhasználni. 

Foglalkozás 

Kötelező foglalkozás 

A környezeti nevelést erősíteni és a szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden 

tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

leszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egésznek lássák a természetet s benne az 

embert. A természettudományos tárgyak összehangolásán kívül a többi tantárgynak is 

számtalan lehetősége van a tudatos szemléletformálásra. 

A komplex természettudományi tantárgy mellett összegyűjtöttük, hogy a többi tantárgy 

keretében milyen lehetőségek adódnak a környezetbarát szemlélet formálására. 

    Testnevelés 

     A tanulók  

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben 

befolyásolják egészséges testi fejlődésüket, 

- legyenek tisztában a sport jelentőségével 

- a szabadtéri foglalkozásokon keresztül érzékeljék a szennyezett környezet 

hatását 

- tudatosítsák általa az egészséges környezet komplexitását 

      Magyar nyelv és irodalom 

- az általános iskolából hozott ismeretekre építve és azokat tovább bővítve 

legyenek képesek a lényeges és a lényegtelen információk közötti 

különbségtételre 

- ismerjék az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, 

harmóniát 

- tudjanak hivatalos iratokat, kérvényeket, petíciót készíteni 

- tudatosan kerüljék a „nyelvi környezetszennyezést” 

- fejlesszük esztétikai, erkölcsi érzékenységüket 

   Történelem 

    A tanulók 

- tudják és értsék, hogy mikor milyen emberi tevékenység alakította a 

természetet 
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- lássák, hogyan hatottak ezek a változások a gazdálkodásra, az életmódra 

- ismerjék a helyi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete 

- értsék meg a globális problémákat, érezzék az egyén és a társadalom 

felelősségét a problémák megoldásában 

   Idegen nyelv 

    A tanulók 

- váljanak érzékennyé a problémák iránt a jól megválasztott szöveg feldolgozása 

során 

- ismerjék meg más népek környezeti problémáit és azok megoldásait 

- ismerjék meg más kultúrák hozzáállását ehhez a kérdéshez 

- erősítsék magukban a nemzetközi felelősségtudatot 

- fejlesszék idegen nyelvi kommunikációjuk ebben a témakörben is 

   Matematika 

    A tanulók 

- gondolkodjanak logikusan és lényegre látóan 

- tudjanak rendszerben gondolkodni 

- váljanak képese az adott témához adatok gyűjtésére és kiválogatására 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni 

- legyenek képesek a reális becslésekre  

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek elemzésére és 

értékelésére 

  Fizika 

A tanulók 

- váljanak képessé a környezeti változások megmagyarázására 

- ismerjék meg az élő szervezetre károsan ható anyagokat és jelenségeket 

- lássák át a fizikai törvényszerűségeket és azok felbomlásának hatásait 

- mérjék fel annak fontosságát, hogy a természeti erőforrásokat csak 

korlátozottan lehet felhasználni 

- ismerjék fel az életjelenségek közötti fizikai törvényeket és analógiákat 

  Földrajz 

A tanulók 

- szerezzenek tapasztalatokat a közvetlen és távolabbi környezetükről 

- érzékeljék és érezzék a környezeti változásokat, lássák a földrajzi 

összefüggéseket 



 99  

- ismerjék meg a világ globális problémáit 

- ismerjék meg a táj szépségét 

- tanulják meg megőrizni és óvni környezetüket 

   A tanulókban 

- alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

   Dráma (színjátszó csoport) 

A tanulók    

- tudjanak a dráma eszközeivel megfogalmazni és ábrázolni természeti 

jelenségeket 

- legyenek képesek adott szituáció megjelenítésére tartás mozdulatokkal. 

Érettségire épülő, 13-14. évf. 

   A tanulók 

-  legyenek tisztában tanult szakmai ismereteik birtokában a környezetvédelmi 

ismeretekkel, 

- tudják kiemelni a szakma környezeti hatásait, ismerjék a megelőzés és 

védekezés lehetőségeit, 

- ismerjék a környezetbarát technológiákat, anyagokat, 

- tanulják meg az energiatakarékos gazdálkodás fortélyait, 

- látogassák meg a szakmai intézményeket, létesítményeket, 

- figyeljék meg a helyes energiatakarékos gazdálkodást a gyakorlatban. 

A tanulókban alakuljon ki a korszerű energiatakarékos szemlélet. 

   Osztályfőnöki óra 

Az osztályfőnök személye és elhivatottsága döntő mértékben befolyásolja a diákok 

szemléletének alakulását.  

- Évfolyam szintekre lebontva az eddigi gyakorlatnak megfelelően 

következetesen kell formálni a környezetbarát világképet. 

- Szorgalmazzák az iskolai és iskolán kívüli programokon való részvételt, 

-  alakítsák ki a tanulókban az igényességet. 

-  A tanulmányi kirándulások során fordítsanak gondot a környezet 

megfigyelésére és a problémák meglátására.  

- Különböző rendezvényeken való részvétellel segítsék az egyes szakmai 

tárgyak környezetvédelmi tartalmának integrálását és egységesítését. 

Nem hagyományos foglalkozások 

- komplex foglalkozások keretében sokoldalúan kaphatnak információkat 

diákjaink a közvetlen környezetük állapotáról és a legsürgősebb teendőkről 
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- tanulmányi kirándulások szervezése 

- a 9. évfolyamosok városismereti játékokon, vetélkedőkön való részvétele 

- biológia órákon az arborétum tanösvényeinek látogatása és különböző 

faladatok keretében a látottak feldolgozása 

- pályázatok kiírása az energiatakarékosabb iskola működéséről 

- kiállítások szervezése a témában, iskolán belül és azon túl is 

- az iskolaújság rendszeresen foglakozzon a témával 

- múzeum látogatások szervezése (Ásványgyűjtemény, Vadász –és 

Horgásznapok) 

- szennyvíztisztító telepen tett látogatás 

- a KNP kutatóbázisainak felkeresése, rendhagyó órák kérése a nemzeti park 

munkatársaitól 

- iskolazöldítés 

- a márciusi és április hónapokban a nevezetes környezetvédelmi napokról való 

megemlékezés (Víz napja, a Föld napja) 

- a város környezetvédelmi problémáinak és környezetvédelmi akcióinak 

nyomon követése 

- idegen nyelvű fordítási versenyek szervezése ebben a témában 

Módszerek 

A hatékonyság érdekében módszertani megújulásra van szükség. Részt veszünk olyan 

továbbképzéseken, ahol ezeket a módszereket gyakorlat szakemberek segítségével 

megismerjük. Ilyenek lehetnek pl.: 

Játékok 

- szituációs 

- kombinációs 

- érzékelést fejlesztő 

- drámapedagógia 

- ráhangolást segítő 

 

Modellezés 

- hatásvizsgálatok 

- rendszermodellezés 

- előrejelzés 

 

Projekt módszer 
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- akcióprojektek tanórán és azon kívül is 

 

Riportok 

- kérdőíves felmérés 

- fotóriport 

- direkt riportok 

 

Terepgyakorlatok 

- feltérképezés 

- egyszerű megfigyelések 

- célzott megfigyelések 

 

Kreatív munkák 

- természetvédelmi munkák az iskola környékén 

- madárvédelmi feladatok 

- szelektív hulladékgyűjtés 

- rend és tisztaság felügyelete 

-    épületek, kert, büfé környékének rendben tartása 

 

 

Művészi kifejezés 

- irodalmi pályázatok kiírása 

- fotópályázatok meghirdetése 

- esztétikai érzékenység fejlesztése 

- drámapedagógiai módszerek felhasználása 

 

Dokumentálás 

- kiállítások szervezése 

- iskolai „zöld” bemutató  

- poszterek, albumok 

- külföldi iskolalátogatások tapasztalatainak dokumentálása 

 

Információáramlás 
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- zöldhírek faliújsága 

- iskolarádió 

- kollégiumi foglalkozások 

- kiállítások 

- külföldi partneriskoláink környezeti nevelésének bemutatása 

- a nemzeti parkok, civil szervezetek ingyenes kiadványainak begyűjtése és a 

könyvtár javára bocsátása 

 

 

 

 
 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések.  
 
A szociális hátrányok enyhítését segítő intézményi tevékenység. 

     Intézményünkben különböző formái vannak a fokozottan szociális hátrányokkal vagy 

veszélyeztetett gyerekekre való odafigyelésnek, támogatásnak, oktatói testületünk tagjai 

különösen odafigyelnek, hogy a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek, 

tanulók diáktársaihoz való felzárkóztatását segítse.  

     A fokozottan szociálisan érzékeny vagy veszélyeztetett gyerekekre való odafigyelés, 

támogatásuk: 

- rendszeres szociális segély, ösztöndíj folyósításával összefüggő pályázati 

tevékenység, 

 - kapcsolattartás a szülővel, gyámhatósággal, 

 - tankönyvtámogatás, 

 - nyelvvizsgadíjak, nyelvtanfolyamok támogatása, 

 - esetenkénti ajándékcsomagok eljuttatása a családokhoz, 

- az ifjúságot érintő, napjainkban előtérbe kerülő fertőző járványokról tájékoztatás, 

prevenciós előadások tartása, 

 - tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok, ajánlott védőoltások szervezése, 

 - a menzai adagok minőségének és mennyiségének állandó figyelése, ellenőrzése. 

     Anyagi és tárgyi segélyezési formák: 

    - étkezési hozzájárulás (pályázati programok); 

    - tankönyvvásárlási segély; 

    - rendszeres és rendkívüli nevelési segélyre történő javaslattétel. 

     Pedagógiai segítés formái: 

- egészségmegőrző, fejlesztő program;  

- személyiségközpontú, a bizalom csatornáján át működő megelőző és esetenként kezelő 

tevékenység; 

- kapcsolattartás segítő szakemberekkel (orvos, pszichológus, kortárs segítő csoportok); 

- beszélgetés a gyerekekkel, szülőkkel; 
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- veszélyeztetett helyzetű gyerekek életútjának nyomon követése, adódó problémák 

kezelése. 

     A tevékenységi kör bővíthető, illetve szűkíthető az intézményben levő veszélyeztetett 

gyerekek arányától függően. 

     A szemléletformálás a következő fórumokon valósulhat meg: 

- szülői értekezlet, 

- oktatói testületi értekezlet, 

- közös fórumok szervezése (szakszolgálatok, gyakorlati képzőhelyek képviselőivel, releváns 

szakemberek bevonásával),  

- diákönkormányzat, 

 - SZMK. 

     A Második esély és a rászorulók esélyhez juttatása olyan pedagógiai alapelv a Kecskeméti 

Szakképzési Centrumban, mely alkalmas arra, hogy csökkenjen azon fiatalok száma, akik 

képzettség nélkül hagyják el intézményeinket. Ezek a fiatalok nehéz pozícióba kerülnek a 

munkaerőpiacon, s mint munkavállalók, kiszolgáltatottak, kevésbé megbecsültek. A normál 

képzésben nem tudnak helytállni, így eleget kell tenni azoknak a kihívásoknak, melyek 

segítenek és támogatnak egy olyan oktatási-képzési és nevelési folyamatot, mely alkalmas 

lehet arra, hogy integratív erőt gyakoroljon ezekben a helyzetekben. 

     Igyekszünk lehetővé tenni számukra a tanulmányok folytathatóságát, a munkatapasztalatok 

beszámítását és az egyéni tanulási igényeknek kielégítését, a megfelelő oktatásszervezési 

környezet kialakításával. 

     A Centrum intézményeiben három alternatív tanulási út van: Dobbantó, Műhelyiskola, 

Pályaorientációs osztály, két tanulásszervezési eljárás: beszámítás és egyéni tanulmányi rend. 

Emellett fontos a kapcsolattartás az iskolaelhagyókkal. 

     A Sztv. 61., 62. §§-ai alapján a beszámítás közismereti tantárgyakból, illetve szakmai 

tárgyakból az alábbi esetekben lehetséges: 

- a tanuló közismereti vagy szakmai tantárgyból más iskolában vagy másik tanévben már 

teljesített,  

- bizonyos szakmai tantárgyaknál, melyeknél a tanuló a munkaerőpiacon megszerzett 

szakmai gyakorlatát kívánja érvényesíttetni, 

- amennyiben a tanuló már rendelkezik részszakmával és visszatér folytatni tanulmányait. 

     Az intézmény ezen esetekben egyéni mérlegelés alapján dönt. Az iskola a döntés 

előkészítésére beszámítási bizottságot hoz létre. A bizottság a tanuló számára az érintett 

tantárgy tartalmai azonosságának 70 százalékos megállapítása esetén különbözeti vizsgát ír 

elő és rövidíti az adott tantárgy tanulási idejét.  

      Az igazgató döntésével kapcsolatban a tanuló vagy törvényes képviselője nyolc napon 

belül élhet fellebbezési jogával, melyet a Centrum főigazgatója nyolc napon belül bírál el. Ez 

ellen a döntés ellen már nincs jogorvoslati lehetőség. 

     Az egyéni tanulmányi rendet azok a tanulók vehetik igénybe, akiknek életvitele nem teszi 

lehetővé a rendszeres iskolai vagy tanórai látogatást. Egyéni tanulmányi rend a tanév 

megkezdését megelőzően és tanév közben is kérelmezhető.  

     Az egyéni tanulmányi rend az alábbi estetekben adható ki: 
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- SNI, BTMN vagy egyéb tanulásban akadályozott fiatalok, akiknek ellátása a tanuló vagy 

törvényes képviselője szerint nehezebb egy osztályközösségben, 

- mentális vagy függőségi betegségben szenvedők, akik közösségi jelenléte nem 

megoldható, 

- felnőtt életet élő- beteget ápoló, dolgozó, gyermeket váró vagy nevelő fiatalok. 

     Az intézmény ezen fiataloknak köteles kérvény alapján engedélyezni az egyéni tanulmányi 

rendet az alábbi megkötéssel: 

- nem lehet az egyéni tanrend indoka a szociális probléma, vagy távoli lakóhely, 

- az intézmény minden egyéni tanulmányi rendben tanuló mellé mentort biztosít, 

- az a tanuló, aki egyéni tanulmányi rendben tanul, köteles egy, az iskola által 

meghatározott óraszámban és időpontban biztosított, tanulásmódszertani képzésen részt 

venni, 

- az egyéni tanulmányi rendben tanuló fiatal számonkérésének rendjét az iskolában 

határozzuk meg, 

- az egyéni tanulmányi rend tartalmát, a tanulás ütemét a tanuló, a mentortanár és az iskola 

közösen határozza meg, 

- nem kaphat egyéni tanulmányi rendet a tanuló a szakmai gyakorlati foglalkozásokban, 

de az iskola vagy a duális képzőhely oktatásszervezési lehetőségei alapján tömbösített 

formában is teljesítheti azokat az iskola döntése alapján, 

- az egyéni tanulmányi rendet és annak indokait, valamint azt, hogy a tanuló milyen 

módon tudott ezzel a lehetősséggel élni, az iskola rendszeres időközönként megvizsgálja, 

de legkésőbb minden félév végén. 

     Beszámítás és egyéni tanulmányi rend intézményünkben. 

     Beszámítási bizottság összetétele, működési módja. 

     A beszámítási bizottság tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásával megbízott oktató, a beszámítási kérelemben nevesített tantárgy 

szempontjából releváns munkaközösség-vezető. 

     A beszámítási kérelem benyújtását követően a bizottság tagjai megvizsgálják a kérelem 

alapjául szolgáló meglévő dokumentumokat, szükség esetén további dokumentumok bekérést 

kezdeményezik. Szükség esetén a munkaközösség-vezető kérheti szakos oktató segítségét a 

tantárgyi beszámíthatóság megvizsgálásában. Az érintett tantárgy tartalmai azonosságának 70 

százalékos megállapítása esetén a bizottság meghatározza a különbözeti vizsga tartalmát, 

típusát, feladattípusait, a vizsga idejét. A javaslatot az igazgató hagyja jóvá, és jóváhagyás 

esetén a kérelmet benyújtó tanulót az iskola írásban értesíti a különbözeti vizsgáról.  

     A bizottság nemleges válaszát köteles indokolni. A tanulót nemleges válasz esetén is 

írásban kell értesíteni, indoklással együtt. A bizottság a kérelem benyújtását követő 10 

munkanapon belül köteles döntést hozni. 

     A beszámítható tantárgyak felsorolása 

      A beszámítható tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 

nyelv, természettudományos tárgyak, informatika, digitális kultúra, digitális alkalmazások, 

testnevelés, szakmai elméleti tárgyak. 

     Az egyéni tanulmányi rend kiadásának ügyrendje, döntési mechanizmus. 
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     Pozitív határozat esetén a tanuló, a mentor, és a szaktanár közösen alakítja ki az egyéni 

tanulmányi rendet, amelyet az igazgató hagy jóvá és engedélyez. Szükség esetén a gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladatok ellátásával megbízott oktató is bekapcsolódik. 

     Mentorok, felkészítő tanárok kijelölése. 

      Mentor csak mentorképzésen részt vett pedagógus lehet, és egy mentor maximum két főt 

mentorálhat. Az egyéni tanulmányi rendű tanuló is minden esetben egy osztályközösség tagja, 

így célszerű, ha tantárgyi felkészítését az adott osztályban oktató szakos kolléga végzi.  

     A kötelezően látogatandó tantárgyak meghatározása, többlet kötelezettségekkel.  

     A kötelezően látogatandó tantárgyak: szakmai gyakorlati tárgyak. 

     Egyéb kötelezően látogatandó foglalkozások: 

- 5 óra tanulásmódszertani foglalkozás a tanév során, 

- havi 2 óra konzultáció a beszámításra kerülő tantárgyból,  

- szaktárgyi kompetencia fejlesztő nap,  

- 1 nap szociális kompetencia fejlesztés.  

     A foglalkozásokat és konzultációs órákat a tanuló lehetőség szerint a tanuló 

preferenciáinak megfelelő időpontokban kell szervezni, de a normál nappali 

munkarend szerinti idő intervallumban. 

     Az egyéni tanrend hatékonyságának felülvizsgálati időszakai-periodicitás. 

     A tanuló havonta köteles valamilyen formában számot adni tudásáról, a beszámoló formája 

illeszkedik a tanuló preferenciáihoz, és nem feltétlenül kötött iskolai jelenléthez. Formatív 

értékelés javasolt. Ezen túl a tanuló negyedévente köteles az iskolában is számot adni 

tudásáról. A negyedévi beszámolók típusáról, módjáról, idejéről, értékelési rendjéről az iskola 

írásban tájékoztatja a tanulót a negyedév megkezdésének első hetében. Elégtelen eredmény 

esetén a tanuló a beszámolót egy alkalommal megismételheti, még az adott negyedéven belül. 

Két egymást követő elégtelen eredmény esetén az egyéni tanulmányi rendet felül kell 

vizsgálni. 

     A tanulói értékelés rendszere 

     Az értékelés két módon történik. Az osztályzat meghatározása az érettségi vizsga 

százalékos eredményei alapján történik és kritérium-orientált. A szummatív értékelés mellett a 

tanuló egy részletes szöveges értékelést is kap, melynek célja, hogy felhívja a tanuló 

figyelmét erősségeire és gyengeségeire, és tanácsod ad a további munkához. 

     Mentorálási óraszámok, konzultációk rendje, osztályozó vizsgák, vizsgára bocsátás 

feltételei. 

      A tanuló és mentora közösen kialakított napi- és hetirend check pontok beiktatásával 

tervezi meg az előrehaladást. Ezen check pontok nem igényelnek személyes jelenlétet, 

digitális formában is beiktathatók. Havonta egy alkalommal kötelező a személyes találkozó 

mentor és mentoráltja között. 

     Havi 2 óra konzultáció a beszámításra kerülő tantárgyból kötelező, ezen túl mind a tanuló, 

mind pedig az oktató részéről kezdeményezhető konzultáció a sikeres előrehaladás érdekében. 

A konzultációt a normál munkarend idejében kell megszervezni. A konzultáció lehet online és 

offline is, a tanuló preferenciáit kell figyelembe venni.  
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     A tanuló a tagozata többi tanulójával együtt tesz osztályozó vizsgát, az iskola éves 

munkatervében rögzítettek szerint. A vizsgára bocsátás feltétele a havi feladatok elvégzése, és 

a negyedéves beszámolók sikeres teljesítése. 

     Iskolai és közösségi jelenlét 

     A tanuló minden esetben egy osztályközösség tagja. Mind az osztályszintű, mind pedig az 

iskolai rendezvényeken, foglalkozásokon saját döntése alapján részt vehet, de erre nem 

kötelezhető. Az osztályfőnök valamennyi közösségi programról, foglalkozásról köteles 

időben értesíteni a tanulót, ezek során pedig segíteni a tanuló integrálódását. 

     A diákönkormányzat vezetője a kapcsolattartó az egyéni tanrendű tanuló és a diákság többi 

tagja között. A Diákönkormányzat vezetője a tanulót meghívja a Diákönkormányzat 

kezdeményezésében megszervezésre kerülő eseményekre, ezek során személyes 

támogatásával segíti az egyéni tanrendű tanuló szocializációját, integrálódását. 

     Kapcsolattartás az iskolát elhagyó fiatalokkal. 

     Az intézményben tanult, de iskolai tanulmányai alatt képesítést nem szerző fiatalok 

számára új képzési formákat kínálunk. Ahhoz, hogy a releváns információ eljusson azokhoz a 

fiatalokhoz, akik valamilyen ok miatt elhagyták az intézményt, az iskola igazgatója felelős 

oktatót bíz meg, akinek feladata a kapcsolat fenntartása vagy újraélesztése a lemorzsolódó 

fiatalokkal. Célunk az, hogy ők is visszataláljanak az iskolába, a számukra megfelelő 

szakképzés kiválasztásával. 

     Adatgyűjtési feladatok meghatározása a kilépő fiatalok esetében (nyomtatványok, adat és 

információs felületek meghatározása) 

      Az iskola pályaorientációval, pályaszocializációval foglalkozó oktatója követi nyomon a 

kilépő fiatal pályáját. Kilépéskor a tanuló részletes pályakövetési űrlapot tölt ki. A 

felelős oktató félévente ellenőrzi az adatok aktualitását. 

     A kapcsolattartási formák rögzítése (online felületek, évi kapcsolattartási esetek) 

     Évente egy alkalommal személyes találkozó a volt tanuló és az iskola pályaorientációval, 

pályaszocializációval foglalkozó pedagógusa között, egyéb esetekben e-mailes online 

kapcsolattartás. 

     Iskolaközösségi programok meghatározása, melyeket az iskolából eltávozott fiatalok 

látogathatnak. 

     Sporttevékenységet magába foglaló közösségi programok, Diákönkormányzati Nap: a 

tanulót a Diákönkormányzat vezetője hívja meg. 

     Egyéni képzési ajánlatok tervezés módja – csoportosítás végzett évfolyamok és szakmák 

szerint 

      Az egyéni képzési ajánlatok tervezésének alapja a végzés éve, a szakma, a szakmához 

rendelt kerettanterv / programterv, valamint Szakmai és vizsgakövetelmény / Képzési 

és kimeneti követelmény (beszámíthatóság miatt). A szakmai igazgatóhelyettes és a 

szakmai munkaközösség vezetője közösen dolgozza ki a képzési ajánlatokat, 

figyelembe véve a tanuló előképzettségét és a munkaerő-piaci igényeket. Az egyéni 

képzési ajánlat a Kecskeméti Szakképzési Centrum valamennyi tagintézményében 

megjelenő kínálatra kiterjedhet, mellék-, rész- és szakképesítés ráépülésekre, 

szakmairányokra is, valamint felnőttképzési programokra. 

     Kapcsolattartó felelősök kijelölése, gyakoriság – minimum az éves személyre szóló képzési 

ajánlat 
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     A képzési ajánlat(ok) vonatkozásában a szakmai igazgatóhelyettes veszi fel a kapcsolatot a 

tanulóval, ő kezdeményezi a kommunikációt, és eljuttatja az ajánlatot. Évente 

minimum egy személyre szóló ajánlatot kell a tanulónak eljuttatni, az eljuttatás 

formája lehetőleg személyes legyen. A köztes időben a releváns ajánlatok online 

formában kerülnek továbbításra. 

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok.  
Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki képességihez mérten:  

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez  

Az iskolai jutalmazás formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- oktatói dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- oktatói testületi dicséret. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

 

A nevelőtestület javaslata alapján a tanév „Iskola legjobb tanulója” kitüntető cím odaítélése 

minden tanévre vonatkozóan. 

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 
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Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek.  

 

     Intézményünkben fogyasztóvédelmi programot működtetünk tanulóink fogyasztói 

kultúrája fejlesztése céljából. 

     A fogyasztóvédelem stratégiája 

     A fogyasztóvédelmi programunk célkitűzése, hogy a tanulóink tudatos fogyasztóvá 

váljanak. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek, jogszabályok elsajátításával 

felkészültek legyenek a fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati alkalmazására a mindennapi 

életben.  

     A fogyasztóvédelmi programunk célkitűzése a tanulók fogyasztói kultúrájának fejlesztése 

mellett diákjaink tudatos fogyasztói magatartásának kialakítása. A cél elérését a 

fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a 

fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti. 

     A fogyasztóvédelmi program tartalmi elemei 

     A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése.  

     A társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése.  

     A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével 

kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros 

összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése. 

A helyi, országos- és EU-s fogyasztóvédelmi szabályozások megismerése, alkalmazása 

A fogyasztóvédelmi programunk módszertani elemei 

     A tanulók készségfejlesztése a fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén, mint: 

a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. A 

készségfejlesztés tartalmazza az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, 

információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtás 

módszereit. 

     A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 

együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programunkba.  

     Az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel kapcsolatos feladatok a kapcsolódó 

tantárgyak oktatása során.  

A fogyasztóvédelemi program kapcsolódása a tanórai foglalkozásokhoz 

Fizika:   mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 

Földrajz:  eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 

Magyar:  reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

Komplex tt.:  génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül,   

  táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás    

  élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok,  

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk 
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Informatika:   elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia 

Történelem:   EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám  

története  

Szakmai tantárgyak: a piac, a marketing és a reklám szerepe, a minőség és a biztonság  

szerepe a fogyasztás során, a gazdaságosság és a takarékosság, banki,  

biztosítási vagy üzemanyag fogyasztási számítások. 

Kötelező foglalkozásokon kívüli alkalmak, versenyek 

Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint piac), az ezzel 

kapcsolatos foglalkozások. 

 

Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a 
közismereti kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes 

követelményei alapján. 
 

A fejlesztési feladatokat tantárgyanként tüntettük fel az oktatási 

programban. 

Magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga általános követelményei.A vizsga formája emelt 

szinten: írásbeli és szóbeli. 

Tartalmi követelmények 

Témakörök/Képességek Követelmények 

Szövegértés 

Információk feldolgozása és megítélése 

Szépirodalmi, szakirodalmi és nem irodalmi 

szövegek értése, értelmezése 

Nyomtatott és elektronikus közlések 

információinak célirányos és kritikus 

használata. A szövegértési képesség 

bizonyítása különféle szakmai, tudományos, 

publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi 

szövegek értelmezésével, 

összehasonlításával. Különböző 

szövegértelmezési eljárások alkalmazása. A 

szövegértés, szövegértelmezés bizonyítása 

különféle megnyilatkozásokkal. 

Szövegalkotás 

Írásbeli kifejezőképesség 

Olvasottságon alapuló tájékozottság és önálló 

vélemény megfogalmazása különböző 

elvárások szerint. Különböző típusú, műfajú 

és célú szövegek alkotása adott témában. 

Kiemelten fontos: érvek felsorakoztatása, 

vélemény, reflektálás megfogalmazása, 

valamint műalkotások bemutatása, 

értelmezése. Gyakorlati írásművek 

normáinak alkalmazása. A köznyelvi norma 

alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, 

olvasható íráskép, az önellenőrzés 

képességével. 



 110  

Beszéd, szóbeli szövegalkotás A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a 

témának megfelelő tartalmú és 

nyelvhasználatú, világosan kifejtett közlés. A 

közszereplés adott célú, műfajú 

megnyilvánulásainak megfelelő szóbeli 

előadás, memoriter. 

Fogalmi műveltség Fogalomismeret, 

fogalomhasználat 

Nyelvi és irodalmi fogalmak 

beszédhelyzetnek, témának megfelelő, 

helyénvaló alkalmazása. Fogalmak 

összefüggései, változó jelentésük, 

értelmezésük. 

 

 

Emelt szint 

Témakörök  Követelmények 

1. Magyar nyelv  

1.1. Kommunikáció A nyelv mint kommunikáció. Társadalmak és 

kultúrák jelrendszerei, normái. Pragmatika. 

Pragmatikai alapfogalmak. Nyelvi és vizuális 

kommunikáció. A nyelvhasználat, mint 

kommunikáció. A kommunikáció működése. 

A kommunikáció alapfogalmai. Személyközi 

kommunikáció. A tömegkommunikáció. 

Tömegkommunikációs műfajok ismerete. 

1.2. A magyar nyelv története A nyelv mint történeti képződmény. 

Szinkrón és diakrón szemlélet. A magyar 

nyelv rokonsága. Nyelvtörténeti korszakok. 

Jelenségek, változások, szövegek a 

nyelvtörténeti korszakokban. A magyar 

nyelv szókészletének alakulása. 

Nyelvművelés. A nyelvművelés fogalma, 

szerepe. 

1.3. Ember és nyelvhasználat Ember és nyelv. A jel, a jelrendszer. 

Jeltípusok. Általános nyelvészet. Nyelvek 

összehasonlítása, nyelvtipológia. 

Nyelvváltozatok. A területi tagolódás. 

Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli 

magyar nyelvűség. Nyelv és társadalom. 

Nyelv és politika. 

 

1.4. A nyelvi szintek Hangtan. A magyar hangállomány. A 

helyesírás. A helyesírási rendszer. Alaktan és 

szótan. Szófaji rendszer. A mondat 

szintagmatikus szerkezete. Mondattan. 

Szerkezettípusok. 

1.5. A szöveg A szöveg és a kommunikáció. A szöveg 

szóban és írásban. Összetettebb 

szövegműfajok. A szöveg szerkezete és 

jelentése. A szövegjelentés összetevői. 

Szövegértelmezés. Az intertextualitás. A 
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szövegtípusok. Az elektronikus írásbeliség és 

a világháló hatása a szövegre, szövegek a 

médiában. Digitális és médiaszövegek 

használata, elemzése. 

1.6. A retorika alapjai A nyilvános beszéd. A klasszikus szónoklat. 

Érvelés, megvitatás, vita. A meggyőzés, 

érvelés eszköztípusai, használata különböző 

helyzetekben. A szövegszerkesztés eljárásai. 

1.7. Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus. A szójelentés. A 

jelentés összetett mivolta. Állandósult nyelvi 

formák. Nyelvi, stilisztikai változatok. 

Stíluseszközök. A bonyolultabb 

stíluseszközök. Stílusréteg, stílusváltozat. A 

stílus komplexebb és összehasonlító értése, 

értékelése. 

2. Irodalom  

2.1. Szerzők, művek  

2.1.1. Művek a magyar irodalomból 

I. Kötelező szerzők 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, 

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József 

Attila. Művek, műrészletek adott szempontú 

értelmezése, kérdésfelvetései, összefüggések 

a művek, az életmű és a korszak között. Az 

életmű: az életút jelentős tényei. 

Pályaszakaszok, kötetek, ciklusok. 

Irányzatok, szellemi kötődések. Művek 

hatása, utóélete az irodalmi-kulturális 

hagyományban. Memoriterek. 

2.1.2. Művek a magyar irodalomból II. 

Választható szerzők 

Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai 

Vitéz Mihály, Illyés Gyula, Jókai Mór, 

Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kertész 

Imre, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Márai 

Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond, Nagy László, Nemes Nagy 

Ágnes, Németh László, Ottlik Géza, Örkény 

István, Pilinszky János, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos, 

Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Zrínyi 

Miklós (és még legfeljebb két, a fentiekhez 

hasonló jelentőségű szerző). Művek, 

műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései, összefüggések a művek, az 

életmű és a korszak között. Az életmű, az 

életút jelentős tényei. Pályaszakaszok, 

kötetek, ciklusok. Irányzatok, szellemi, 

regionális kötődések. Művészi törekvések és 

jellemzők. Művek hatása, utóélete az 

irodalmi-kulturális hagyományban. 

Memoriterek. 

2.1.3. Művek a magyar irodalomból III. 

Kortárs szerzők 

Legalább egy szerző a legutóbbi 30 év 

irodalmából. A mű, művek, műrészletek 
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adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései. Memoriterek. 

 

2.1.4. Művek a világirodalomból Az európai irodalom alapvető hagyományai: 

az antikvitás és a Biblia. A romantika, a 

realizmus, a századfordulós modernség (a 

szimbolizmustól az avantgárdig), a 20. 

század. További választható korszakok: a 

középkor, a reneszánsz, a felvilágosodás, az 

avantgárd és a 20. század első fele, a 20. 

század második fele és kortárs világirodalom. 

Jellemző művek, műrészletek adott 

szempontú bemutatása, kérdésfelvetései. A 

művek értelmezése a korszak szellemi 

irányzataival, a korstílussal való 

összefüggésben. 

2.1.5. Színház és dráma Egy-egy mű értelmezése: Szophoklész, 

Shakespeare, Molière, Katona József: Bánk 

bán, egy 19. századi dráma (pl. Ibsen, 

Csehov egy alkotása), Madách Imre: Az 

ember tragédiája. Örkény István egy 

drámája, egy 20. századi magyar dráma. 

További választható szerzők/műfajok: 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; 

epikus dráma, abszurd dráma. A mű, 

műrészlet adott szempontú értelmezése, 

bemutatása. Színház és dráma az adott mű 

korában. Színpadi interpretáció. Memoriter 

szöveghű és kifejező előadása. 

2.1.6. Az irodalom határterületei Egy jelenség vagy szerző, vagy műfaj, vagy 

műalkotás elemzése vagy bemutatása a 

lehetséges témák egyikéből. Népköltészet, 

irodalom és film, gyermek- és ifjúsági 

irodalom, szórakoztató irodalom. A korunk 

kultúráját jellemző jelenségek. „Magas” (elit) 

művészet és a tömegkultúra viszonyának 

problémája egy korszakban. Az irodalmi 

ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus 

műfajai. Az irodalomolvasás mint lelki 

élmény. 

2.1.7. Interkulturális jelenségek és határon 

túli irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás, vagy jelenség, 

vagy intézmény bemutatása vagy elemzése a 

lehetséges témák egyikéből. Szerzők, művek 

a határon túli magyar irodalomból. 

Interkulturális jelenségek, eltérő 

szöveghagyományok. Posztmodern 

jelenségek a mai kultúrában. 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések  

2.2.1. Témák, motívumok Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, 

motivikus egyezéseinek és különbségeinek 
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összevetése. Az olvasott művekben 

motívumok, témák változatainak 

értelmezése. Műveket összekötő motivikus 

összefüggések. 

2.2.2. Műfajok, poétika Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak 

alkalmazása. Műfajteremtő művek. Poétikai 

jellemzők történeti változásai. 

2.2.3. Korszakok, stílustörténet A kifejezésmód és világlátás változása a 

különböző korszakokban a középkortól 

napjainkig. 

2.2.3.1. Irodalomtörténet Az irodalom, az irodalmiság változó 

hagyománya. A magyar 

irodalomtörténet/művelődéstörténet főbb 

korszakainak néhány jellemzője. 

 

Történelem érettségi vizsga általános követelményei 

Vizsga formája emelt szinten: írásbeli és szóbeli. 

Tartalmi követelmények 

Emelt szint 

Kompetenciák  

1. Ismeretszerzés, források használata Releváns információk gyűjtése, történelmi 

forrásokból (tárgyi, írásos stb.) 

következtetések megfogalmazása, a források 

értelmezése.  

Tanult ismeretek felidézése, azonosítása 

forrás alapján. 

Különböző forrásokból származó 

információk összevetése. Forráskritika 

alkalmazása.  

Folyamatok és történelmi jelenségek, 

történelmi személyiségek 

bemutatása/értelmezése, értékelése források 

alapján. 

2. Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása Fontosabb történelmi fogalmak felismerése, 

azonosítása, meghatározása forrás alapján, 

történelmi fogalmak helyes használata. Az 

egy témához vagy korhoz kapcsolható 

fogalmak kiválasztása, rendszerezése, 

fogalmak jelentésváltozásainak ismerete. 

Szövegalkotás megadott témában (szóban és 

írásban). 

3. Tájékozódás térben és időben Események, folyamatok, jelenségek, 

személyek elhelyezése térben és időben.  

A nagy történelmi korok és a kisebb 

korszakok elnevezésének és sorrendjének, 

valamint legfontosabb jellemzőinek 

felismerése és bemutatása.  

A földrajzi környezet szerepének felismerése 

és bemutatása az egyes történelmi kultúrák és 

államok kialakulásában.  
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A történelmi fejlődés során kialakult régiók 

bemutatása térképeken és a történelmi tér 

változásainak ismerete.  

Különbségek és egybeesések felismerése, 

értelmezése a világtörténet és a magyar 

történelem legfontosabb eseményei között. 

Aktuális események történelmi 

előzményeinek bemutatása. 

4. Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

Ok-okozati összefüggések, események, 

folyamatok, cselekedetek mozgatórugóinak 

rendszerezése, feltárása, bemutatása. 

A változás és a fejlődés közötti különbség 

értelmezése konkrét példákon. 

Történelmi analógiák megadott szempontok 

szerinti keresése, értelmezése.  

Hosszabb időtávú történelmi változások 

bemutatása.  

Személyek, pártok, csoportok szerepének 

fölismerése, bemutatása egy történelmi 

esemény alakulásában.  

Történelmi jelenségek problémaközpontú, 

forrásokon alapuló rendszerezése, 

bemutatása. Általános szabályok alkalmazása 

konkrét esetekre.  

A történelmi kulcsfogalmak használata 

történelmi jelenségek bemutatásakor. 

 

Témakörök  

1. Az ókor és kultúrája Poliszok az ókori 

Hellászban. 

Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori 

Rómában. Az európai kultúra alapjai. 

2. A középkor Nyugat-Európa a kora 

középkorban. 

A középkori egyház. Az érett középkor. Az 

iszlám vallás és az Oszmán Birodalom. A 

középkor kultúrája. 

3. A középkori magyar állam A magyar nép története az államalapításig. 

megteremtése és virágkora Az államalapítás 

és az Árpád-házi uralkodók kora. Az Anjouk 

és Luxemburgi Zsigmond kora. A 

Hunyadiak. 

4. Szellemi, társadalmi és politikai 

változások a kora újkorban (1492−1789) 

A földrajzi felfedezések és következményei. 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Alkotmányosság és abszolutizmus a 17−18. 

században.  

A felvilágosodás kora. Nagyhatalmi 

konfliktusok a 17−18. században. 

5. Magyarország a kora újkorban 

(1490−1790) 

Az ország három részre szakadása és az 

országrészek berendezkedése. Az Erdélyi 

Fejedelemség virágkora. A török kiűzése és a 

Rákóczi-szabadságharc. Magyarország a 18. 

századi Habsburg Birodalomban. Művelődés, 

egyházak, iskolák. 
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6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és 

az imperializmus kora (1789−1914) 

A francia forradalom eszméi és a napóleoni 

háborúk. A 19. század eszméi és a 

nemzetállami törekvések Európában. 

Gyarmati függés és harc a világ 

újrafelosztásáért. Az ipari forradalom 

hullámai és hatásai. 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása 

Magyarországon (1790−1914) 

A reformkor. Forradalom és szabadságharc. 

A kiegyezés és a dualizmus. Társadalmi és 

gazdasági változások a dualizmus korában. 

8. A világháborúk kora (1914−1945) Az első világháború és következményei. 

Gazdaság, társadalom és életmód.  

A fasizmus és a nemzetiszocializmus.  

A kommunista diktatúra.  

A második világháború. 

9. Magyarország a világháborúk korában 

(1914−1945)    

Az első világháború és következményei 

Magyarországon. A Horthy-korszak. 

Művelődési viszonyok és társadalom. 

Magyarország a második világháborúban. 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig) A kétpólusú világ kialakulása.  

A „harmadik világ”.  

A kétpólusú világrend megszűnése.  

Az európai integráció.  

A globális világ sajátosságai. 

11. Magyarország 1945-től a 

rendszerváltozásig  

A kommunista diktatúra kiépítése és a 

Rákosi-korszak.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharc.  

A Kádár-korszak.  

A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való 

áttérés.  

Demográfiai folyamatok és a határon túli 

magyarság. 

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és 

munkavállalói ismeretek  

A társadalom tagozódása és a társadalmi 

felelősségvállalás.  

Az aktív és felelős állampolgárság - 

ismérvek, fogalmak, eszközök.  

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, 

a tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás 

elvei, folyamata, a munkavállalói jogok és 

kötelességek. 

 

Matematika érettségi vizsga általános követelményei  

A vizsga formája emelt szinten: írásbeli és szóbeli. 

Témakör Követelmények 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

logika, kombinatorika, gráfok 

 

Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak. 

Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

A halmazfogalom és a halmazműveletek 

használata a matematika különböző területein 

(pl. számhalmazok, ponthalmazok). 
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Halmazműveletek alkalmazása feladatokban. 

A számosság fogalma. 

Logika Logikai műveletek. 

Fogalmak, tételek, bizonyítások a 

matematikában 

A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok 

ismerete, alkalmazása. A nyelv logikai 

elemeinek tudatos alkalmazása. A tárgyalt 

definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

Egyes tanult tételek bizonyításának ismerete. 

A matematikában használt néhány 

bizonyítási típus ismerete és tudatos 

alkalmazása (pl. skatulyaelv, direkt és 

indirekt bizonyítás). Szükséges és elégséges 

feltételek helyes alkalmazása. Bizonyítási 

feladatok megoldása. 

Kombinatorika Kiválasztási és sorbarendezési feladatok. 

Binomiális tétel ismerete, alkalmazása. 

Gráfok A gráf szemléletes fogalma, alkalmazásai. 

Gráfelméleti alapfogalmak. 

2. Számelmélet, algebra  

Számfogalom A valós számkör. 

 Alapműveletek, műveleti tulajdonságok 

ismerete, alkalmazása a valós számkörben. 

Az adatok és az eredmény pontossága, 

számolások közelítő értékekkel.  

Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. 

Számelmélet Osztó, többszörös, összetett szám fogalma.  

A számelmélet alaptétele.  

Számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Oszthatósági feladatok.  

Műveletek különböző alapú 

számrendszerekben. 

Algebrai kifejezések, műveletek Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

Nevezetes azonosságok, szorzattá alakítások. 

Hatvány, gyök, logaritmus Definíciók, műveletek, azonosságok (egész 

kitevőjű hatványok, racionális kitevőjű 

hatványok). Irracionális kitevőjű hatvány 

szemléletes fogalma. Logaritmus fogalma, a 

logaritmus azonosságainak alkalmazása. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek Első- és másodfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása.  

Paraméteres egyenletek.  

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges 

feladatokban.  

Gyökös, algebrai törtes, abszolútértékes és 

egyszerű exponenciális, logaritmusos és 

trigonometrikus egyenletek.  

Egyszerű algebrai törtes, exponenciális és 

logaritmusos egyenlőtlenségek.  

A középértékek, nevezetes egyenlőtlenségek 
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alkalmazása.  

Többismeretlenes egyenletrendszerek.  

Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek. 

3. Függvények, az analízis elemei  

Függvények A függvény matematikai fogalma, 

megadásának módjai.  

Függvények összege, különbsége, szorzata és 

hányadosa.  

Függvény leszűkítése, kiterjesztése. 

Összetett függvény. 

Függvények grafikonjai, függvény-

transzformációk 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, 

hatvány- és négyzetgyökfüggvények, 

racionális törtfüggvény, exponenciális és 

logaritmusfüggvény, trigonometrikus 

függvények, abszolútérték függvény) és 

transzformáltjaik: 

c · f (ax + b) + d 

Függvények jellemzése Függvényvizsgálat. Szélsőérték-feladatok. 

Sorozatok Sorozat megadása, jellemzése.  

Számtani sorozat, mértani sorozat.  

Kamatos kamat számítása.  

Járadékszámítás. 

Az analízis elemei A határérték fogalma.  

A folytonosság szemléletes fogalma.  

A differenciálhányados fogalma, 

alkalmazása.  

A kétoldali közelítés módszere, a határozott 

integrál szemléletes fogalma, alkalmazása. 

4. Geometria, koordinátageometria, 

trigonometria 

 

Alapfogalmak, ponthalmazok Térelemek távolsága, szöge. Nevezetes 

ponthalmazok. 

Geometriai transzformációk A geometriai transzformáció mint függvény. 

Egybevágósági, hasonlósági transzformációk 

és alkalmazásuk számításos és bizonyítási 

feladatokban.  

Hasonlósági tételek és alkalmazásuk 

számításos feladatokban.  

Hasonló alakzatok tulajdonságai.  

A merőleges vetítés szemléletes fogalma. 

Síkgeometriai alakzatok  

Háromszögek  

Négyszögek  

Sokszögek  

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes 

pontokra, vonalakra, alkalmazásuk 

bizonyítási és szerkesztési feladatokban.  

Nevezetes négyszögek (trapézok és 

deltoidok) és tulajdonságaik.  

Húr- és érintőnégyszögek.  

Szabályos sokszögek.  

Alaptulajdonságok.  

A kör és részei.  

Kör és egyenes kölcsönös helyzete.  
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Középponti és kerületi szög, látókör 

ismerete, alkalmazása. 

Térbeli alakzatok Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp. 

Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, 

területe. Testek felszíne és térfogata.  

Hasonló síkidomok és testek különböző 

mérőszámainak és a hasonlóság arányának 

viszonya. 

Vektorok A vektor fogalma.  

Vektorműveletek (összegvektor, 

különbségvektor, skalárral való szorzás, 

skaláris szorzat) és tulajdonságaik.  

Vektorok hajlásszöge.  

Vektor koordinátái.  

Vektorok alkalmazása. 

Trigonometria Szögfüggvények fogalma.  

Összefüggések a szögfüggvények között. 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

Koordinátageometria  

Alakzatok (egyenes, kör, parabola) egyenlete 

és kölcsönös helyzetük. 

5. Valószínűség-számítás, statisztika  

Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, 

különböző ábrázolásai (kördiagram, 

oszlopdiagram).  

Gyakoriság, relatív gyakoriság.  

Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, 

rendezett minta közepe (medián), 

leggyakoribb érték (módusz).  

Szórás. 

Valószínűség-számítás A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

Visszatevéses mintavétel és alkalmazásai.  

A binomiális eloszlás várható értéke és 

alkalmazásai.  

Visszatevés nélküli mintavétel és 

alkalmazásai.  

A hipergeometrikus eloszlás. 

 Feltételes valószínűség fogalma és konkrét 

alkalmazásai. 

 

Élőidegen nyelv érettségi vizsga általános követelményei 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak 

megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. 

Témakörök/Kompetenciák Követelmények 

1. Kommunikatív készségek  

Beszédértés (hallott szöveg értése) A vizsgázó tud követni hosszabb, nyelvileg 

és tartalmilag bonyolultabb beszédet, illetve 

beszélgetés gondolatmenetét, a beszélő(k) 

álláspontját, felismeri a beszélők érzelmeit, 
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egymáshoz való viszonyát, megérti a 

beszélők a kommunikációs szándékait.  

Az értési célnak megfelelő stratégiákat 

alkalmaz (globális, szelektív, részletes értés). 

Beszédkészség A vizsgázó összefüggően, önállóan 

megnyilatkozik szóban, részt tud venni 

ismerős témákról folytatott beszélgetésben, 

általánosabb szempontból kialakított 

álláspontját, véleményét szabatosan, 

logikusan fejti ki. Kommunikációja a 

kommunikációs szándékoknak megfelelő 

folyékony és természetes. A szintnek 

megfelelő kommunikációs stratégiákat 

alkalmaz. 

Szövegértés (olvasott szöveg értése) A vizsgázó megérti az általánosabb jellegű, a 

jelenkor problémáival kapcsolatos, elvontabb 

témájú szövegeket, a szerző álláspontját, 

elkülöníti az érveket és ellenérveket, a 

tényeket és véleményeket; a széles 

olvasóközönség számára íródott, közérthető 

szövegekben. Az értési célnak megfelelő 

olvasási stratégiát alkalmaz (globális, 

szelektív, részletes értés). 

Íráskészség A vizsgázó világos, részletes szöveget ír 

általánosabb, összetettebb témákban; 

álláspontját, véleményét szabatosan, 

következetesen fejti ki, írásműve logikus 

szerkesztésű és tagolású, a mindennapi élet 

feladataihoz használt szövegtípusok műfaji 

jellemzőinek és a különböző 

közlésformáknak (pl. elbeszélés, leírás, 

érvelés) megfelelő. 

Egyéb készségek (stratégiák) A vizsgázó alkalmazza a feladatok 

megtervezéséhez, megoldásához, 

értékeléséhez, valamint a nyelvi nehézségek 

áthidalásához szükséges készségeket és 

technikákat. 

2. Nyelvi kompetencia  

 A vizsgázó tudásszintjének megfelelő 

szövegfajtákban előforduló lexikai elemeket, 

nyelvi struktúrákat felismer és biztonsággal 

használ, az írott és a beszélt nyelvet 

funkcionálisan használja, a kommunikációs 

szándékok megvalósításához szükséges 

nyelvi eszközöket meglehetős biztonsággal 

alkalmazza, értelemzavaró (nyelvtani, lexikai 

és kiejtésbeli) hibák nélkül kommunikál. 

3. Témák  

Személyes vonatkozások, család Például: a család szerepe az egyén és a 

társadalom életében. 
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Ember és társadalom Például: az ünnepek fontossága az egyén és a 

társadalom életében, a fogyasztói társadalom, 

reklámok. 

Környezetünk Például: a lakóhely fejlődésének problémái, a 

környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Az iskola Például: iskolatípusok és iskolarendszer 

Magyarországon és külföldön. 

A munka világa Például: a munkavállalás körülményei, 

lehetőségei itthon és külföldön.  

Divatszakmák. 

Életmód Például: az étkezési szokások hazánkban és 

külföldön. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás Például: szabadidősport, élsport, veszélyes 

sportok. A könyvek, a média és az internet 

szerepe, hatásai. 

Utazás, turizmus Például: az idegenforgalom jelentősége. 

Tudomány és technika Például: a tudomány és a technikai 

fejlődésének pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre. 

Gazdaság és pénz Például: a jövedelem szerepe a 

pályaválasztásban, gazdagok és szegények 

helyzete a társadalomban. 
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A tantárgy oktatásának célja: 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű 

cél- és feladatrendszere van: 

 Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát.  

 Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit. 

Ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, 

hogy a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 

stilisztikai árnyalatokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék. 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék 

nyelvük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan 

változik, s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 

szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 

kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 

adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 

A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. A 

képzési szakasz második felében a szerzői portrék és látásmódok is helyet kapnak. 

Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez 

fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló 

elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi 

kompetenciát is. 

 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, 

hogy olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési 

technikákkal rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve 

végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott 

vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az 

összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye.  

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 
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Meghatározott óraszám: 

 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. évfolyam – magyar nyelv 1 36 

9. évfolyam – irodalom  3 108 

10. évfolyam – magyar nyelv 2 72 

10. évfolyam – irodalom  3 108 

11. évfolyam – magyar nyelv 1 36 

11. évfolyam – irodalom  2 72 

12. évfolyam – magyar nyelv 1 31 

12. évfolyam - irodalom 2 62 

 

Értékelési szempontok, a továbbhaladás feltételei: 

 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 

– milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét; 

– megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket; 

– birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak; 

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

a felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére; 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A magyarórákon értékelni kell a tanulók 

– szóbeli megnyilvánulását, 

– írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

– feleletek, 

– hozzászólások, 

– kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

– a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása, 

– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 

– esszé, értekezés, műértelmezés, 

– házi fogalmazások. 
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A tanuló az aktuális tanév végére sajátítsa el az adott évfolyam tematikai egységeit, 

kulcsfogalmait, fejlesztési követelményeit, s ezekről szóban és/vagy írásban a fentiekben 

megfogalmazott számonkérési lehetőségeknek megfelelően legalább elégséges szinten 

teljesítsen. Az elégséges minősítés a mindenkori érettségi vizsgakövetelményekhez 

igazodik. 

 

 

9. évfolyam 
 

 
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. 

 

Magyar nyelv 
 

 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

 

 

Témakörök Órakeret 

Bevezető 3 

Kommunikáció 11 

A nyelvi rendszer 22 

Összesen 36 
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Témakörök/Órakeret 

 

 

 

I.   Bevezetés – nyelvi kompetencia mérés 3 

II. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 11 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói  

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                                                                                                                                   
22 

A nyelv mint jelrendszer  

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 szófajváltás, a többszófajúság  

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  

Az alárendelő összetett mondatok  

A mellérendelő összetett mondatok  

A többszörösen összetett mondatok  

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal  

 

 

                                                                                 

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

kommunikáció 

 

 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 
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 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 

 

 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 

 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 
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Irodalom 
 

 

 

Témakörök Órakeret 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 10 

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

III. A görög irodalom 18 

IV. A római irodalom  6 

V. A Biblia mint kulturális kód 12 

VI. A középkor irodalma 14 

VII. A reneszánsz irodalma  20 

VIII.    A barokk és a rokokó irodalma 7 

IX. Felzárkóztatás, tehetséggondozás 13 

Összesen: 108 

 

 

 

Témakörök Órakeret 

 

I. Ismétlés, bevezetés az irodalomba – művészet, 

irodalom 

10 

 

A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és 

irodalom. Az irodalom születése, hatása. Az irodalmi 

kommunikáció 

2 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 

 

2 

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 2 

 

 

D) Műnemi-műfaji rendszer 

4 

 

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 

 

2 

 

III. A görög irodalom 

18 

 

A) Az epika születése 

7 

 5 
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B) A görög líra, az időmértékes verselés 

 

      C)  A görög dráma 

6 

 

IV. A római irodalom 

 

6 

 

V. A Biblia mint kulturális kód 

 

12 

 

A) Az Ószövetség 

5 

 

B) Újszövetség 

7 

 

VI. A középkor irodalma 

14 

 

A) Egyházi irodalom 

5 

 

B) Lovagi és udvari irodalom 

3 

 

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

D)  A középkor világi irodalma 

 

3 

 

 

VII. A reneszánsz irodalma 

20 

 

A) A humanista irodalom 

5 

  

 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra 

születése, hatása az irodalomra, a magyar nemzeti 

tudatra 

4 

 

C) A reformáció világi irodalma 

3 

 

D) Líra a reformáció korában 4 

E) Dráma a reformáció korában 4 

VIII.    A barokk és a rokokó irodalma 7 

A) Epika 5 

B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 

IX. Felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, illetve a tanár 

által választott alkotók, művek tanítása 

13 

Összes óraszám 108 
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TÉMAKÖR: Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

 

 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: Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

 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  

 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: A görög irodalom 

– 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 
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– 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: A római irodalom  

 

– 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: A Biblia mint kulturális kód  
 

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

szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

 

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: A középkor irodalma 

 

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

oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 

 

 

 

TÉMAKÖR: A reneszánsz irodalma 

                                       

 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  
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 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  

                   

 

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

irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

 

                   A reformáció világi irodalmából 

 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 

 

 

                      Líra a reformáció korában 

 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 

 
 

                       Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

 

 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 
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 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: A barokk és a rokokó 

 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 

 

 
 

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 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

 

 

MEMORITEREK 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 
 

Magyar nyelv 
 

A tantárgy oktatásának célja: 

 

 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 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 
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

 

 

Témakörők 

 

 

Órakeret 

 

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

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

 

 

 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszédhelyzet 3 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 4 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 4 

A szöveg kifejtettsége 3 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, 

forgatókönyv) 

4 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek 

szerint 

4 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  4 

Az esszé 4 

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

motivációs levél) 

4 

Az intertextualitás 3 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében 4 

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

motivációs levél) 

4 

Az intertextualitás 4 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében 4 
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Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok 

 

A stílus fogalma és hírértéke 3 

A stílus kifejező ereje 3 

Stílusrétegek: 

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

4 

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

archaikus) 

4 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat) 3 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 4 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, 

érintkezésen nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek 

/összetett költői kép, allegória, szimbólum/) 

4 

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

szövegekben 

4 

A stílus fogalma és hírértéke 4 

A stílus kifejező ereje 4 

Stílusrétegek: 

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

 

4 

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

archaikus) 

4 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat) 4 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 4 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, 

érintkezésen nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek 

/összetett költői kép, allegória, szimbólum/) 

5 

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

szövegekben 

5 

 Összesen 

72 óra 

 

 

Témakör: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

 

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 

 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 – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  
 

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 

 

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 

 

 

Irodalom 
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A tantárgy oktatásának célja:  

 

 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 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 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. 

  

 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

 

 

Témakörők 

 

 

Órakeret 

 

1. A felvilágosodás irodalma 

 

 

 

A) Az európai felvilágosodás 
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           a) Epika      

           Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) 2 

           Voltaire: Candide (részletek) 2 

            b) Színház- és drámatörténet  

           A francia klasszicista dráma 2 

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

2 

            Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. (részletek) 2 

            c) Líra  

            Robert Burns: John Anderson 1 

            Robert Burns: Falusi randevú 1 

 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 

 

 

a) Epika   

            Csokonai Vitéz Mihály:  

            Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon   (részletek) 

2 

b) Líra   

            Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok (részletek) 2 

            Portré: Csokonai Vitéz Mihály 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 2 

            Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 2 

   Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz 2 

 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

 

 

            a) Líra  

            Portré: Berzsenyi Dániel  1 

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 2 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 2 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 1 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 2 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 1 

            Portré: Kölcsey Ferenc  1 

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 2 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 2 

            b) Epika  

Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok (részletek) 1 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 1 

            c) Színház és dráma  

            Katona József: Bánk bán 4 

 

2. A romantika irodalma 

 

 

           a) Az angolszász romantika 1 
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           George Byron egy műve 1 

           Sir Walter Scott: Ivanhoe (részletek) 1 

           Edgar Allan Poe: A Margue utcai gyilkosság 1 

           b) A francia romantika 1 

           Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame (részlet) 3 

           c) A német romantika 1 

           Heinrich Heine: Loreley 1 

           d) Az orosz romantika 1 

           Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin (részletek) 3 

           e) A lengyel romantika 1 

           Adam Mickiewitz: A lengyel anyához 1 

 

3. A magyar romantika irodalma 

 

 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 1 

            a) Vörösmarty Mihály 1 

            Szózat 2 

            Gondolatok a könyvtárban 2 

            A merengőhöz 1 

            Előszó 2 

            A vén cigány 2 

            Csongor és Tünde 2 

            b) Petőfi Sándor 1 

            A négyökrös szekér 1 

            A bánat? egy nagy oceán 1 

            A természet vadvirága 1 

            Fa leszek, ha… 1 

            Reszket a bokor, mert… 1 

            Minek nevezzelek? 1 

            Egy gondolat bánt engemet 2 

            A puszta télen vagy Kis-Kunság 

            A XIX. század költői 

2 

            Fekete-piros dal 1 

            A helység kalapácsa 3 

            Az apostol (részlet) 2 

            c) Jókai Mór 1 

            A tengerszem tündére 2 

            A huszti beteglátogatók 2 

            Az arany ember 4 

            B) Tudományos élet a romantika korában 1 

            Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) 1 

            Bajza József: Dramaturgia és logikai leckék (részlet) 1 

 

Kötelező olvasmányok: 

 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 
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Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

Memoriterek: 

 

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) 

 

Témakör: A felvilágosodás irodalma 

 

A, Az európai felvilágosodás 

 

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 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 
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 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: 

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 

                 

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: A romantika irodalma 

 

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 
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Fogalmak: 

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

 

 

Témakör: A magyar romantika irodalma  

 

A, Életművek a magyar romantika irodalmából 

a, Vörösmarty Mihály 

 

Fejlesztési feladatok 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 

 

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 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább 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 

Fogalmak: 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

 

 

 

11. évfolyam 
 

 
A tantárgy oktatásának célja: 

 

Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és 

érzelemfejlesztés mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, 

felkészítse őket a továbbtanulásra. 

 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének nagy állomásait, az érvek, 

illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek birtokában képesek legyenek 

arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a műfaji és a stilisztikai 

követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg esetében – a helyesírási 

szabályoknak.  

 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence 

tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, 

mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok 

tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

 

 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a 

magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló 

bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a 

korokban keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 
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 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek 

legyenek a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a 

metaforikus szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, 

közmondásokat, szállóigéket. 

 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és 

-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy 

mű értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – 

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

 

 Cél, hogy a  képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit, 

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi 

alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció 

összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő 

problémafelvetést érzékelni. 

 

 A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok 

átfogó életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – 

döntően egy műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról 

metszetet kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő 

jelentőségű, már lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi 

mozgalmait.  

 

 

 

Magyar nyelv 

 
 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

 
A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult 

szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése 

különféle műfajú és témájú és megjelenésű (például multimédiás-digitális, audiovizuális) 

szövegek értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek 

alkotásában. 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK ÓRAKERET 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 15 

 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv 

7 
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Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, 

nyelvtípusok 

10 

 

Szótárhasználat 4 

 

Összes óraszám 36 
 

 

 

 

 

Témakörök 

 

Órakeret 

 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 15 

A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma  

A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései   

Retorika az ókorban  

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai 

hatása 

 

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  

Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, prezentáció).  

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv    

7 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során  

A társalgás udvariassági formái  

A beszédaktus  

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

Kommunikáció és pragmatika  

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 10 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer  

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés  

A beszéd mint cselekvés  

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok   

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban, gondolkodásunk alakításában  

Szótárhasználat                                                                                                                                   4 

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

 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 
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 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 

 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 

 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 

- 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 
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FOGALMAK 

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

 

 

 

Irodalom 

 
 

 

A klasszikus modernség irodalma 36 
 

A) A nyugat-európai irodalom 4 

 

B) Az orosz irodalom 

 

7 

 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 4 

 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 21 

               Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  

a) Arany János 9 

 

b) Mikszáth Kálmán 5 

 

E) Színház- és drámatörténet 3 

 

F) Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak magyar irodalmából 

4 

 

A magyar irodalom a XX. században 36 
 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából  

a) Herczeg Ferenc  2 

 

b) Ady Endre 7 

 

c) Babits Mihály  7 

 

d) Kosztolányi Dezső 6 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 6 

a) Móricz Zsigmond 4 

 

b) Wass Albert 2 

 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I. 8 

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

Juhász Gyula 5 
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Tóth Árpád  

Karinthy Frigyes 3 

 

                                                                            Összes óraszám: 72 
 

 

 

A klasszikus modernség irodalma 36 
A) A nyugat-európai irodalom 4 

a) Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: 

Vörös és fekete   

                  (részletek)             

 

 

b) Színház- és drámatörténet: 

                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) 

 

 

B) Az orosz irodalom 7 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg             

b) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés 

(részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála    

d) Színház- és drámatörténet: 

                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály vagy Ványa bácsi 
 

 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 4 

a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó  

                   Az albatrosz   

b) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson  

                   Költészettan  

c) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje                    

D) Romatika és realizmus a XIX.század magyar irodalmában              21 

Életművek a XIX.század második felének magyar irodalmából  

a) Arany János 9 

 Epika  

              Toldi estéje  

 Balladák  

              Ágnes asszony  

              V. László  

              Vörös Rébék  

              Tetemre hívás  

 Líra  

             Fiamnak  

             Letészem a lantot  

             Kertben  

             Visszatekintés  

             Epilógus  
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             Kozmopolita költészet  

             Mindvégig  

b) Mikszáth Kálmán 5 

            Az a fekete folt  

            Bede Anna tartozása  

           Tímár Zsófi özvegysége  

            A bágyi csoda  

            Beszterce ostroma  

E) Színház- és drámatörténet  3 

      Madách Imre: Az ember tragédiája  

F) Szemelvények a XIX.század második felének és a 

századfordulónak magyar irodalmából    

4 

a) Tompa Mihály  

            A gólyához  

            A madár, fiaihoz  

b) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek)  

            A láthatatlan ember (részlet)  

c) Vajda János  

           Húsz év múlva  

A magyar irodalom a XX. században 36 

A) Életművek a XX.század magyar irodalmából  

      a) Herczeg Ferenc 2 

       Az élet kapuja  

       Fekete szüret a Badacsonyon  

      Színház- és drámatörténet: Bizánc  

 

b) Ady Endre 7 

      Góg és Magóg fia vagyok én…  

      A Hortobágy poétája  

      Héja-nász az avaron  

      Lédával a bálban  

      Párisban járt az Ősz  

      Harc a Nagyúrral  

      Új vizeken járok  

      Az ős Kaján  

      A Sion-hegy alatt   

      Az Úr érkezése  

       Kocsi-út az éjszakában  

       Emlékezés egy nyár-éjszakára  

      Az eltévedt lovas  

      Ember az embertelenségben  

      Őrizem a szemed   

      c) Babits Mihály 7 

      In Horatium  

      A lírikus epilógja  

      Esti kérdés  
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      Jobb és bal  

      Mint különös hírmondó…  

      Húsvét előtt   

      Ősz és tavasz közt  

      Jónás könyve; Jónás imája  

      Balázsolás  

      Cigány a siralomházban  

      d) Kosztolányi Dezső 6 

      A szegény kisgyermek panaszai (részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi képe) 

 

      Boldog, szomorú dal  

      Őszi reggeli  

      Halotti beszéd  

      Számadás  

      Hajnali részegség  

      Édes Anna  

      Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, melyben egy közönséges 

villamosútról ad megrázó leírást,  – s elbúcsúzik az olvasótól 

 

B) Portrék a XX.század magyar irodalmából  

          a) Móricz Zsigmond 4 

                 Tragédia  

                 Szegény emberek  

                 Úri muri  

          b) Wass Albert 2 

                Adjátok vissza a hegyeimet!  

                Üzenet haza  

d) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I.  

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

         c) Juhász Gyula 2 

                Tiszai csönd  

                Anna örök  

         d) Tóth Árpád 3 

                Esti sugárkoszorú  

                Lélektől lélekig  

                Isten oltó-kése  

               Jó éjszakát  

           e) Karinthy Frigyes 3 

               Így írtok ti (részletek)  

               Találkozás egy fiatalemberrel  

               Tanár úr, kérem  

 

 

 

TÉMAKÖR:   A klasszikus modernség irodalma 
 

                      A realizmus a nyugat-európai irodalomban 
 

                           A realizmus az orosz irodalomban 
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 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 

 

 

 

 

                              A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

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 

 

 

Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

 

a) Arany János 

 

 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)  
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 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 

 

 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 

 

 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 
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 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  

 

 

3. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János 

 

 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: A magyar irodalom a XX. században 

 

            Életművek a XX. század magyar irodalmából 

 

Herczeg Ferenc 

 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 

 

 

Ady Endre 

                           

 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, 

költészet, pénz, háború, stb.) és versformái 
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 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 

                        Babits Mihály 

 

 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 

 

 

                          Kosztolányi Dezső 

 

 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 
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 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 

 

 

Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 
 

          Móricz Zsigmond 

                      Wass Albert 

 

 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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naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                                

    Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói 

                         Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes 
 

 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  
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 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 
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A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

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

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 

vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy 

Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

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) 

 

 

12. évfolyam 
 

Magyar nyelv 

 

 
Éves órakeret: 31x1=31 óra 

 

 

 

Témakör Órakeret 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 

nyelvemlékek 

8 

 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 10 
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norma  

Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 13 

 
                                                                            Összes óraszám: 31 
 

 

 

 

 

Témakör 

 

Órakeret 

 

I. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek 8 

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei  

A magyar nyelvtörténet korszakai  

Nyelvemlékek  

A szókészlet változása a magyar nyelv történetében  

Nyelvújítás  

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban  

II. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma 10 

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

rétegnyelvek 

 

Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások és a nyelvi norma  

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma eltérései   

Nyelvünk helyzete a határon túl  

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés  

 

 

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 

13 
 

 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 

 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 

 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 
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 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 
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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  

 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 
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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 

 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 
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Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 

 

 

 

Irodalom 

 
Éves órakeret: 31x2=62 óra 

 

 

I.  A moderizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma 13 
 

A) Avantgárd mozgalmak  3 

 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 1 

 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 

 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 3 
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E) A posztmodern világirodalom 2 

 

II.  A magyar irodalom a XX. században II. 40 
 

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 8 

         József Attila 8 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 6 

a, Örkény István  2 

 

b, Szabó Magda 2 

 

c, Kányádi Sándor 2 

 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.                  25 

a) Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 1 

 

Krúdy Gyula 3 

 

Weöres Sándor 1 

 

b) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 3 

 

                  Radnóti Miklós 5 

 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 5 

                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 

    Nagy László 

e) Metszet a tárgyias irodalomból  2 

    Pilinszky János 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

   Illyés Gyula 

D) Színház- és drámatörténet 3 

            Örkény István 

 

2 

 

            Szabó Magda 1 

 

III.  A XX. századi történelem az irodalomban 5 

a) Trianon 1 

 

b) Világháborúk 1 

c) Holokauszt 1 
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d) Kommunista diktatúra 1 

 

e) 1956 1 

IV.  Kortárs magyar irodalom 1 

V.    Felkészülés az érettségi vizsgára 3 
  

                                                                            Összes óraszám: 62 

 

 

 

I. A modernizmus irodalma 13 

   A) Avantgárd mozgalmak 3                                                                                  

a) Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb avantgárd irányzatok  

b) Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút  

c) Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (részlet)  

   B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 1 

a) Thomas Stearns Eliot: A háromkirályok utazása (részlet)  

   C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 

a) Franz Kafka: Az átváltozás  

b) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Mario és a varázsló  

c) Bulgakov: A Mester és Margarita  

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 3 

                 Irodalom és színház 

                 Bertolt Brecht: Koldusopera vagy Kurázsi mama 

                  

 

 

                 Samuel Barclay Beckett: Godotra várva     

                 vagy  

                 Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

 

E) A posztmodern világirodalom 2 

a) Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio (részletek)  

b) Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 

 

 

II. A magyar irodalom a XX. században II. 40 
A) Életmű a XX.század magyar irodalmából II. 8 

József Attila 8 

           Tiszta szívvel  

           Nem én kiáltok  

           Reménytelenül  

           Holt vidék  

           Óda  

           Flóra  

           Kései sirató  

           A Dunánál  

           Levegőt!   

           Tudod, hogy nincs bocsánat  
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           Nem emel föl  

           (Karóval jöttél…) 

           (Talán eltünök hirtelen…) 

 

 

 

B) Portrék a XX.század magyar irodalmából 6 

a) Örkény István 2 

                Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda 2 

                Az ajtó  

c) Kányádi Sándor 2 

                Fekete- piros  

                Halottak napja Bécsben  

                Sörény és koponya (részlet)  

                Valaki jár a fák hegyén  

C) Metszetek a XX.század magyar irodalmából          25 

a) Metszetek: Egyéni utakon 5  

Krúdy Gyula 3 

                 Szindbád – A hídon – Negyedik  

                  út vagy Szindbád útja a halálnál           

                – Ötödik út  

 

 

Szabó Dezső 1 

                  Feltámadás Makucskán  

Weöres Sándor 1 

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

b) Metszetek a modernista irodalomból - a Nyugat alkotói 8 

Szabó Lőrinc 3 

                  Semmiért Egészen  

                  Mozart hallgatása közben 

                 Tücsökzene (részletek) 

 

 

Radnóti Miklós 5 

                  Járkálj csak, halálraítélt!   

                  Hetedik ecloga  

                  Erőltetett menet  

                  Razglednicák  

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 5 

Dsida Jenő  

         Nagycsütörtök  

        Arany és kék szavakkal  

Reményik Sándor  

       Halotti beszéd a hulló leveleknek  

       Eredj, ha tudsz (részlet)  

Áprily Lajos  

       Tavasz a házsongárdi temetőben  

       Március  

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

       Ki viszi át a Szerelmet  

       Adjon az Isten  

e) Metszet a tárgyias irodalomból –az Újhold alkotói 2 

Pilinszky János 2 

       Halak a hálóban  

       Apokrif  

       Négysoros  

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 1 

Puszták népe (részlet)  

D) Színház-és drámatörténet 3 

a) Örkény István: Tóték 2 

b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap (részlet) 1 

III. A XX. századi történelem az irodalomban 5 

Trianon: Juhász Gyula: Trianon 1 

Világháborúk: Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…     1 

Holokauszt: Szép Ernő: Emberszag (részlet) 

 

1 

Kommunista diktatúra: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról vagy George 

Orwell: 1984 (részletek) 

1 

1956: Márai Sándor: Mennyből az angyal vagy Halotti beszéd 1 

IV. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 1 

V. Felkészülés az érettségi vizsgára 3 

 

TÉMAKÖR: A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma  

 

                    Avantgárd mozgalmak 

                    A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

                    A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

                    Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                A posztmodern világirodalom 

 

 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 
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 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: A magyar irodalom a XX. században II.  

 

A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 

 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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tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító 

vers, dialogizáló versbeszéd 

 

B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II. 

                               Örkény István  

                                        Szabó Magda  

                                       Kányádi Sándor 

 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 
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 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 

a.) Metszetek: egyéni utakon 

                                   Szabó Dezső,  

                                   Krúdy Gyula 

Weöres Sándor 
 

 b.) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

                                 Szabó Lőrinc, 

                                 Radnóti Miklós 

 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

            Dsida Jenő 

                                 Reményik Sándor 

                                 Áprily Lajos 

 
 d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

                                 Nagy László 

e.)Metszet a tárgyias irodalomból  

           Pilinszky János 

 

f.) Metszet az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

           Illyés Gyula 

 

 

 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 
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FOGALMAK 

életrajzi ihletettség, kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, 

,,Fényes szellők nemzedéke”; tárgyias irodalom 

 

D, Színház- és drámatörténet  

 
                                      Örkény István 

                                      Szabó Magda  
 

 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: A  XX. századi történelem az irodalomban 

 

              a, Trianon  

              b, Világháborúk 

              c, Holokauszt 

              d, Kommunista diktatúra 

              e, 1956 

 

 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: Kortárs magyar irodalom 
 Szabadon választható szerzők és művek a kortárs magyar irodalomból. 

 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

A) KOMPETENCIÁK 

Közép- és emelt szinten egyaránt  

1. Szövegértés 

 Információk feldolgozása és megítélése. 

 Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az 

olvasási cél összefüggésében.  

 Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű 

szótár, antológia, kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM, 

Magyar Elektronikus Könyvtár). A célirányos, etikus és kritikus információhasználat. 

 Nyelvi, kommunikációs és irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus 

információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, 

megítélésében.  

 Személyes állásfoglalás kialakítása különféle gondolatokról, ismeretekről, véleményekről. 

Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése. 

 Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak és az adott szempontnak 

megfelelően. A gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai 

szerveződés, a stílus jelentéshordozó szerepének megfogalmazása szépirodalmi, szakmai-
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tudományos, publicisztikai és gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, 

értékelésével.  

 Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek 

tapasztalatait, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.  

 Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli utalások megfogalmazása. 

 A cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok 

felismerése, rekonstruálása, értékelése írott megnyilatkozásokban.  

 Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás 

különböző írásbeli és szóbeli közlésmódokban, a műfaji normák és a címzettek 

figyelembevételével.  

2. Írásbeli szövegalkotás 

 Széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása 

különböző témákban és különböző műfajokban a műfajnak, a témának, a címzettnek 

megfelelő szabatossággal. Tájékoztató, érvelő és esszé-típusú szövegek létrehozása a 

megadott témákban (pl. a kulturális örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet 

minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az emberi kapcsolatok, erkölcsi 

kérdések, érzelmek; a mindenkori jelen problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a 

tömegkommunikáció, az információs társadalom).  

 Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, 

ideértve az önellenőrzés és a javítás képességét.  

 A megnyilatkozás céljának és tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a 

köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.  

 Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, érvek megfogalmazása, a téma több nézőpontú 

értékelését is magában foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása 

az érvelés módszerével.  

 Műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése (pl. 

költészetben, szépprózában, színházi előadásban, filmben, épített alkotásokban, a tárgyi 

világban, képzőművészetben, zenében). 

 Gyakorlati írásművek szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása (pl. 

hozzászólásban, pályázatban, levélben, önéletrajzban, kérvényben). 

 Az információk célirányos, etikus és kritikus felhasználása. 

3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd 

 A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre 

törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.  

 A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak alkalmazása 

élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli 

előadásban. A nyelv zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, 

hanglejtés, szünet – kifejező és pontos alkalmazása.  

4. Fogalomhasználat 

 Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló 

bemutatása, előadása.  
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 Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak önálló alkalmazása a 

beszédhelyzetnek és a témának megfelelően.  

 Fogalmak összefüggéseinek és változó jelentésének megértése és bizonyítása példákkal. 

Kizárólag emelt szinten  

 Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is. 

 Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi 

norma alakulása, az irodalmiság fogalmának változásai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ISMERETKÖRÖK 

Emelt szinten a középszintű tananyag ismerete is elvárás. Az ismeretkörök emelt szint 

című oszlopai kizárólag az emelt szinten elvárt többletet tartalmazzák.   

MAGYAR NYELV 

 
1. témakör: Kommunikáció 

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

 

A nyelv mint 

kommunikáció  

 A kommunikációs folyamat 

tényezőinek, céljának, 

funkcióinak, valamint ezek 

összefüggésének megértése, 

bizonyítása beszédhelyzetek 

elemzésével, 

szövegértelmezéssel, 

szövegalkotással.  

 A kommunikáció folyamata. 

 A kommunikáció tényezői. 

 A kommunikációs cél és 

funkció. 

 A kommunikáció univerzális 

jellege.  

 A kommunikáció fogalmának 

interdiszciplináris jellege.  
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 Néhány példa a különféle 

 

 

 

Pragmatika  

 

 

A sikeres nyelvhasználat 

gyakorlata 

 A nyelv működése, a 

nyelvhasználat különböző 

kontextusokban, különböző 

célok elérésére.  

 Együttműködési elvek.  

 Deixis.  

 

Nyelvi és vizuális  

kommunikáció  

  

  

  

Az emberi kommunikáció nem 

nyelvi jelei és kifejezőeszközei  

(pl. gesztusok, mimika, 

térközszabályozás, tekintet, 

külső megjelenés, testtartás, 

fejtartás, csend).   

 

A vizuális és a nyelvi jel, a 

vizuális és a nyelvi 

kommunikáció.  

 

 

 

A kommunikáció  

működése  

  

  

 A kommunikáció formája: a 

szóbeliség és az írásbeliség.  

 A szövegfajták tartalmi és 

formai jellemzőinek kapcsolata 
a kommunikációs folyamattal.  

 Példák a különböző 

közlésmódok kommunikációs 

funkcióira (párbeszéd, 

történetmondás, levél, üzenet, 

feljegyzés; köszönés, 

megszólításformák).  

  

 

Személyközi 

kommunikáció  

Kommunikációs zavar, 

manipuláció, elvárás, megfelelés.  

A közvetlen személyközi 

kommunikáció, az írott és az 

elektronikus 

tömegkommunikáció 

különbségei.  
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A 

tömegkommunikáció  

 A különféle kommunikációs 

helyzetekben elhangzó 

üzenetek céljának dekódolása, 

az üzenetek szándékának 

felismerése. 

 Tény és vélemény, tájékoztatás 

és véleményközlés 

megkülönböztetése a 

tömegkommunikációban 

 A kommunikáció típusainak, 
jellemzőinek megismerése: 

személyes, csoportos, 

nyilvános és 

tömegkommunikáció.   

 A tömegkommunikáció  

jellemzői, funkciói, 

megjelenési formái, nyelvi és 

képi kifejezési formái.  

 A reklámok, internetes 

felületek.  

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató és véleményközlő 

műfajok.  

  

  

2. témakör: A magyar nyelv története  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

A nyelv mint  

történeti  

képződmény  

Változás és állandóság a nyelvben. 

Nyelvi változások felismerése a 

jelenkorban és múltban, példák 

alapján.   

Szinkrón és diakrón 

nyelvszemlélet.  

A magyar nyelv 

rokonsága  

A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának bemutatása.   

  

 A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának kutatói, a 

nyelvrokonság kutatásának 

módszerei.  

 A magyar nyelvrokonság főbb 

bizonyítékai.  
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Nyelvtörténeti 

korszakok  

 

 

 

 

 

 

 A magyar nyelv történetének fő 
korszakai.  

 A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és 

nyomtatott nyelvemlékek (pl. A 

tihanyi apátság alapítólevele, Halotti 

beszéd és könyörgés, Ómagyar 

Máriasiralom).  

 A nyelvújítás lényege és jelentősége 

példák alapján.  

 Az ősmagyar, az ómagyar, a 

középmagyar korszak, az újmagyar 

kor.  

 A nyelvtörténeti korszakokat 

jellemző változások néhány 

példája a hangrendszerből, a 

nyelvtani rendszerből.  

 Az életmód, a történelem és a 

szókincs néhány összefüggése, 

anyagi és szellemi műveltség 

megjelenése a szókészletben 

néhány példával.  

 Nyelvtörténeti-nyelvtudományi 

kézikönyvek (pl. A magyar nyelv 

történeti-etimológiai szótára – 

TESZ).   

 A nyelvújítás története, hatása, 

értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a 

magyar nyelv sztenderdizációja.  

 Néhány szöveg nyelvi szempontú 

bemutatása a régi magyar irodalom 

köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes 

Kelemen).  

A magyar nyelv 

szókészletének 

alakulása  

A szókészlet rétegei: ősi örökség, 

belső keletkezésű elemek, 

jövevényszók, nemzetközi 

műveltségszók, idegen szavak.  

 

A szókincs jelentésváltozásának 

főbb típusai, tendenciái.  

 

 

Nyelvművelés  

  

 

A mai magyar nyelvművelés néhány 

kérdése.  

 A nyelvművelés fogalma,  

kérdései, feladata, színterei; a 

nyelvi norma.  

 A nyelvművelés szerepe az új 

nyelvi fejlemények, jelenségek 

értelmezésében.  

  

3. témakör: Ember és nyelvhasználat  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

Ember és nyelv  

 

A nyelv mint a gondolkodás része.   

A nyelv szerepe a világról formált 

tudásunkban.  

Korlátozott kódú nyelvek: 

gesztusnyelvek, jelnyelvek.   
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A jel, a 

jelrendszer  

  

 A nyelv mint jelrendszer.  

 A jel, jelek, jelrendszerek a 

nyelvi és nem nyelvi közlésben.  

 A nyelvi jel sajátosságai.  

 A jeltípusok.  

  

 

 

Általános 

nyelvészet  

   A nyelvek egyező és eltérő 

tulajdonságai, nyelvtipológia, 
főbb nyelvtípusok és jellemzőik  

(agglutináló, izoláló, flektáló).  

 Az anyanyelv és más, tanult, 

ismert nyelvek jellemző 

tulajdonságainak összehasonlító 

megfigyelése.  

 

 

 

 

Nyelvváltozatok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A nyelvváltozatok rendszere, a 

nyelv vízszintes és függőleges 

tagolódása.  

 A köznyelv jellemzői, használati 

területe.  

 A nyelv társadalmi tagolódása 

szerinti csoportnyelvek, azok 

jellemző használati köre, 

szókincse.  

 Csoportnyelvek, szaknyelvek, 

rétegnyelvek, hobbinyelvek. A 

szleng és az argó.  

 Egynyelvű szótárak.  

 A nyelv területi tagolódása:  

leggyakoribb nyelvjárásaink 

jellemzői, területi megjelenésük, 

a regionális köznyelv jellemzői.  

 A rétegnyelvi szótárak (pl.  

tájszótár, szaknyelvi szótár).  

 A szókincs szerepének jellemzése 

nem irodalmi és irodalmi 

művekben (pl. újságnyelvben, 

szaknyelvben, szociográfiában).  

Nemzetiségi 

nyelvhasználat és 

határon túli 

magyar 

nyelvűség  

 Hazánkban élő nemzetiségiek 

nyelvhasználata.  

 Nyelvünk helyzete a határon túl.  

 Nyelvi identitás.   

  

 A kétnyelvűség, kettősnyelvűség, 

kevert nyelvűség kérdései.  

 A nyelvközösség helyzete és 

nyelvhasználata közötti 

összefüggés.  

 

 

 

 

Nyelv és 

társadalom  

 Nyelvi sokszínűség, nyelvi 

tolerancia, nyelvi 

diszkrimináció.   

 A tömegkommunikáció, 

valamint az információs 

társadalom hatása a 

nyelvhasználatra.  

 Az információs társadalom 

hatása a nyelvhasználatra és a 

nyelvi érintkezésre  

 Az új „szóbeliség” (skype, chat) 

jelenségei és jellemzői.  

 

 

 

 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, 

kevert nyelvűség.  

  

  

 

Nyelv és politika  

  

   Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés, nyelvtörvény, 

norma.  

 Korlátozott kód.  
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 4. témakör: A nyelvi szintek  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

 

 

Hangtan  

  

  

  

  

 A magánhangzók és a 
mássalhangzók rendszere.  

 A hangkapcsolódási szabályosságok 

típusai és a helyesírás összefüggése.  

  

 Hangtani ismeretek: a magyar 

hangállomány ismerete, a 

hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői.  

 A magyar hangrendszer 

nyelvjárási eltéréseinek 

megfigyelése.  

 A magyar hangrendszer néhány 

nyelvtörténeti vonatkozása.  

 

 

A helyesírás  

  

 A magyar helyesírás 

rendszerszerűsége.   

 Helyesírási szótár, elektronikus 

szótárak az iskolai és hétköznapi 

szövegalkotásban.  

 A magyar helyesírás rendszere. 

A magyar helyesírás alapelvei.   

 A helyesírás stilisztikai 

változatai.  

 

 

Alaktan és  

szótan  

  

 A morfémák, szóelemek szerepe és 

helyes használata a szóalak 

felépítésében, a szószerkezetek 

alkotásában.  

 Az alapszófajok, a viszonyszók és a 

mondatszók.  

 Alaktani sajátosságok: a szótő, 

a szóelemek szerepe és 

funkciója, kapcsolódási 

szabályaik.  

 A szavak szófaji rendszerbe 

sorolásának kritériumai, 

hagyományai, egy lehetséges 

szófaji rendszer megismerése.  

 

 

A mondat 

szintagmatikus 

szerkezete  

 A szószerkezet fogalma, a 

szintagmák típusai, szerepük a 

mondat felépítésében, mondatbeli 

viszonyaik.  

 A mondatrészek fogalma, fajtái, 

felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok 

felépítésében (állítmány, alany, tárgy, 

határozó,jelző). 

 A vonzat.  

 

 

 

Mondattan  

  

  

 A mondat fogalma, a mondat 

szerkesztettség és mondatfajta 

szerinti típusai.   

 Az egyszerű és összetett mondatok 

felismerése, egyszerű mondatok 

elemzése.   

 A helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban.  

 Az egyszerű és összetett 

mondatok típusainak 

felismerése.   

 Összetett mondatok elemzése.  

 Mondatvariánsok közötti 

különbségek értelmezése (pl. a 

stílusérték szempontjából).   
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5. témakör: A szöveg  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

A szöveg és a 

kommunikáció  

 Szöveg, szövegösszefüggés, 

beszédhelyzet.   

 Szövegek jellemzőinek 

megfigyelése.  

 A címzett szerepe a szöveg 

megalkotottságában.  

 A szöveg fogalma, a szövegek 

jellemzőinek megfigyelése, 

megnevezése, rendszerezése.  

 Szövegpragmatika: 

szövegvilág, nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, forgatókönyv.  

 

 

 

 

 

A szöveg szóban 

és írásban  

  

  

  

 A szóbeliség és az írásbeliség 

hatása a szövegformálásra.   

 A szóbeli és írott szövegek 

szerepe, eltérő jegyei.   

 Szövegek alkotása a tájékoztató, 

érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformák néhány egyszerűbb 

műfajában.   

 A szövegfonetikai eszközök és az 

írásjelek értelmes, kifejező 

alkalmazása.  

 A szövegfonetika helyes 

használata (hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, szünet, beszédtempó).  

 

 

 Szövegek alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, 

vitázó közlésformák néhány 

összetettebb műfajában.   

 Érvelő esszék írása.  

 A szövegfonetika jelentősége, 

funkciója (hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, szünet, beszédtempó).  

  

 

 

 

 

A szöveg 

szerkezete és  

jelentése  

  

 

 

 

 A szöveg és a mondat viszonya.  

 A különféle szövegek felépítése, 

egységei.   

 Szövegméret, megjelenés.  

 A szövegkohézió, a témaháló és 

a cím.   

 Bekezdés, tömb, szakasz.  

  

 A szövegértelem összetevői: a 

pragmatikai, a jelentésbeli és a 

nyelvtani szintek.  

 Az elsődleges és másodlagos, 

mögöttes jelentés.  

 Szövegkohézió: téma–réma, 

topik, fókusz, kulcsszó.  

 A szövegmondat.   

 Nyelvtani tényezők a szöveg 

jelentésének megteremtésében:  

kötőszó, névmás, névelő, 

határozószó, előre- és 

visszautalás, deixis, 

egyeztetés. 
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Szövegértelmezés  

 

 A szövegértés, 

szövegfeldolgozás technikája, 

olvasási típusok és stratégiák.  

 

 

 A téma értelmezése mindennapi, 

ismeretterjesztő és szépirodalmi 

szövegekben.  

 

 

A téma értelmezése tudományos 

szövegekben.   

  

 

Az intertextualitás  

A szövegköziség, intertextualitás 

jelenségeinek értelmezése 

irodalmi és nem irodalmi 

szövegekben.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szövegtípusok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Szövegtípusok jellemzői 

megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek szerint.   

 A legjellegzetesebb 

közlésmódok: a beszélt nyelvi 

társalgási és az írott monologikus 

szövegek   

 Nyelvhasználati színterek szerinti 

szövegtípusok: mindennapi, 

közéleti és hivatalos, 

tudományos, sajtó és média, 

szépirodalmi.  

 A továbbtanuláshoz, illetve a 

munka világában szükséges 

szövegtípusok: különböző típusú 

önéletrajzok, motivációs levél; 

különböző témájú hivatalos 

levelek (pl. panaszos levél), 

kérvény, beadvány; hozzászólás, 

felszólalás, vitaindító, rövid 

ünnepi beszéd; ajánlás, méltatás; 

szórólap szövege.  

 

 

 

 

 Szövegtípusok: monologikus, 

dialogikus és polilogikus; 

beszélt, írott, elektronikus; 

spontán, tervezett.  

 Közlésmódok: elbeszélő, leíró, 

érvelő.  

 Ismeretterjesztő, szépirodalmi 

és egyszerűbb tudományos 

szövegek elemzése (pl. a 

címzettek, a téma, a 

szóhasználat, a 

megszerkesztettség 

szempontjából).  

 

 

 

 

Az elektronikus 

írásbeliség és a 

világháló hatása a 

szövegre, 

szövegek a 

médiában  

  

 Az internetes szövegek jellemzői, 

az írott és internetes szövegek 

összehasonlítása, az eltérő és 

azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése.   

 Az internetes adatkeresés, a 

különböző forrásokból származó 

adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.   

 A különböző forrásból származó 

információk megadott 

szempontok szerint való 

 Digitális formájú szövegek 

alkotása, multimédiás 

kiegészítések használata.  

 Az írott és az elektronikus 

tömegkommunikáció  

szövegtípusait elkülönítő 

nyelvi és nem nyelvi tényezők.  

 Médiaközlések elemzése (pl. 

hír, kommentár, tudósítás, 

interjú, cikk, glossza, 

ismeretterjesztő szöveg): 
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összehasonlítása, megvitatása, 

kritikai következtetés levonása. 

A pontos és etikus hivatkozás.  

  

tartalmi, szerkezeti és 

szövegformálási kritériumai, 

nyelvhasználati, hatásbeli 

sajátosságai.  

6. témakör: A retorika alapjai  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

 

 

A nyilvános 

beszéd  

  

  

  

  

  

  

 A retorika mint a meggyőzés 

művelete a gondolatközlésben.  

A beszéd felépítése, a beszéd 

megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig.  

A hivatalos felszólalás, 

hozzászólás különböző 

helyzetekben, a nyilvános beszéd, a 

közszereplés főbb nyelvi és 

viselkedésbeli kritériumai.  

 A retorika jelentősége és 

alkalmazása.  

 A retorika mint a szónoklás 

tudománya.  

 Néhány történeti értékű és 

jelenkori szónoki beszéd retorikai 

eszközei és esztétikai hatása.  

 

 

 

 

 

 

Érvelés,  

megvitatás, vita  

  

 A kulturált véleménynyilvánítás és 

vita gyakorlata.   

 Az érvelés műfajai: a tétel, a 

bizonyítás, a cáfolat, az érv és az 

ellenérv.   

 Az érv felépítése. Az érvelés 

logikája, technikája; az érvek 

elrendezése. A releváns és a hibás 

érv megkülönböztetése.   

 A kiselőadás és a vizsgafelelet 

felépítése.   

 Az állásinterjú.   

 A hatásos előadásmód eszközei.  

  

 A szónok tulajdonságai, feladatai.  

 Az érvelési hibák.  

 A cáfolat módszerei.  

 Az előadás szemléltetésének 

módjai (bemutatás, prezentáció).  

  

 A hatásos meggyőzés és 

véleménynyilvánítás nyelvi 

(mondat- és szövegfonetikai 

eszközök) és nem nyelvi 

kifejezésbeli eszközei a különféle 

szövegműfajokban, az 

audiovizuális és multimédiás 

közlés különböző formáiban.  

 A hivatalos felszólalás, 

hozzászólás különböző 

helyzetekben.   

 

 

A  

szövegszerkesztés 

eljárásai  

 

 

Az összefoglalás funkciója és 

típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, 

tömörítés).  

 A szónoklat felépítése: bevezetés 

(az érdeklődés felkeltése, a 

jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, 

cáfolat, összekötő elem; befejezés 

(összefoglalás, kitekintés).   

 Indukció, dedukció.  
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7. témakör: Stílus és jelentés  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

  

 

 

Szóhasználat 

és  

stílus  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Stílus és jelentés a mindennapi 

nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a 

szépirodalomban.  

 A jellegzetes stílustípusok 

(stílusárnyalatok) megismerése (pl. 

bizalmas, közömbös, választékos), 

felismerése, hatásának elemzése.  

 Egyszerű stílusjelenségek felismerése, 

magyarázata.  

 Stílusérték (alkalmi és állandó).   

 Stílushatás.  

 A szóhasználat nyelvtani, 

jelentésbeli és stiláris 

kötöttségei.  Jelentésszerkezet, 

jelentéselem, jelentésmező, 

jelhasználati szabály.   

 Denotatív, konnotatív jelentés.   

A szójelentés  

  

 A nyelvi szintek alkalmi és állandó 

stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban.  A szavak 

jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

 Egyjelentésű, többjelentésű szó, 

homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés.   

 Egynyelvű szótárak használata (pl. 

Magyar szinonimaszótár, Magyar 

értelmező kéziszótár), valamint 

kétnyelvű szótárak ismerete.  

 A hangalak és jelentés viszonya, 

jelentésmező.   

 Motivált és motiválatlan szavak. 

 A szójelentés változásai.   A 

jelentés szerepe a nyelvi 

szerkezetek kialakításában.   A 

szórend jelentésváltozatainak 

megfigyelése, hatásértelmezés.  

Stíluseszközök  

  

  

  

  

  

  

  

 A helyzetnek, kommunikációs célnak 

megfelelő stíluseszközök tudatos 

használata a szövegalkotásban.  

 Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és 

szépirodalmi szövegekben: hasonlat, 

metafora, metonímia.   Metaforikus 

jelentés.  

 Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, 

ismétlődés, ellentét, gondolatritmus.  

 A bonyolultabb szóképek:  

szinesztézia, szinekdoché, 

összetett költői kép, allegória, 

szimbólum.   Az alakzatok.   

 A szókészlet stilisztikája és a 

mondatstilisztikai eszközök (pl. 

archaizálás, evokáció, verbális 

stílus, nominális stílus, 

körmondat).  Hangszimbolika, 
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hangutánzás, hangulatfestés, 

alliteráció.  

Stílusréteg, 

stílusváltozat  

 A leggyakoribb stílusrétegek 

jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani 

jellemzőkkel.  

 A társalgási stílus ismérvei, minősége.  

A közélet színterei, a közéleti és a 

hivatalos stílus kritériumai, stiláris 

kötöttségei.  

 A publicisztikai stílus főbb jellemzői, 

tipikus szóhasználat, a megjelenítés 

közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ).  

 Nem irodalmi és 

szépirodalmi  

szövegek stílusának 

összehasonlítása.  

 Nem irodalmi és 

szépirodalmi szövegek 

stílushatásának komplex 

értékelése.  

 A tudományos és a 

szakmai stílus sajátosságai.  

 A stílus és norma 

koronkénti változatai – néhány 

példa bemutatásával.  

  

IRODALOM  

 

 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők  

  

SZERZŐK  VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

 

 Ady Endre  

 Arany János   

 Babits Mihály  

 József Attila   

 Kosztolányi  

Dezső  

 Petőfi Sándor  

  

 A főbb művek 

szövegismereten alapuló értelmezése, 

kapcsolatok a művek között (pl. 

témák, műfajok, kifejezésmód, 

jellemző motívumok), a művek 

elhelyezése az életműben, az adott 

korszakban.   

 Az életmű néhány jellemzője 

keretében néhány lírai, illetve 1-3 

epikai, drámai alkotás bemutatása, 

értelmezése (pl. a korstílus, a téma, a 

műfaj, a kompozíció, a jellemző 

motívumok, jelentésrétegek, 

világlátás alapján.)  Műrészletek 

értelmezése.  

 Memoriterek szöveghű és 

 Az életút, az életmű 

legjelentősebb tényei.  

 Kronológiai és topográfiai 

tájékozottság, a szerzők 

jellegzetes regionális, kulturális 

kötődései, a pályakép főbb 

jellemzői.   A pályaszakaszokat 

jellemző főbb témák, 

kérdésfeltevések.  A pályaképre 

ható irányzatok és szellemi 

kötődések, világirodalmi 

párhuzamok.  

 Kötetek, ciklusok, témák, 

motívumok.  

 A művek hatása, 

fogadtatása egy-két példa alapján.  
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kifejező előadása.  

 Művekről szóló olvasatok, 

vélemények megértése.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi 

vonatkozása.  

 A szerző utóélete, helye és 

hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani, társadalmi, továbbá 

gondolati, filozófiai, esztétikai 

vonatkozása. 

 2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők  

  

SZERZŐK  VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 Balassi Bálint  

 Berzsenyi Dániel   

 Csokonai Vitéz  

Mihály   

 Illyés Gyula  

 Jókai Mór   

 Karinthy Frigyes   

 Kassák Lajos   

 Kertész Imre   

 Kölcsey Ferenc   

 Krúdy Gyula  

 Az életmű néhány 

jellemzője keretében néhány lírai, 

illetve 1-3 epikai, drámai alkotás 

bemutatása, értelmezése (pl. a 

korstílus, a téma, a műfaj, a 

kompozíció, a jellemző 

motívumok, jelentésrétegek, 

világlátás alapján).   

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása egy-két mű lényegre 

törő értelmezésével.  

 Műrészletek értelmezése.  

 Az életút, az életmű 

legjelentősebb tényei.  

 Kronológiai és 

topográfiai tájékozottság, a 

szerzők jellegzetes regionális, 

kulturális kötődései, a pályakép 

főbb jellemzői.   

 A pályaszakaszokat 

jellemző főbb témák, 

kérdésfeltevések.  

 A pályaképre ható 

irányzatok és szellemi 

kötődések, világirodalmi 

párhuzamok.  
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 Márai Sándor   

 Mikszáth Kálmán  

 Móricz Zsigmond  

 Nagy László  

 Nemes Nagy 

Ágnes  

 Németh László   

 Ottlik Géza  

 Örkény István  

 Pilinszky János   

 Radnóti Miklós   

 Szabó Lőrinc  

 Szilágyi Domokos  

 Vörösmarty 

Mihály  

 Weöres Sándor   

 Zrínyi Miklós  

  

 

 

 

 

 Memoriterek szöveghű 

és kifejező előadása.  

 Művekről szóló 

olvasatok, vélemények 

megértése. A művekben 

felvetett kérdések néhány etikai, 

történeti, lélektani vagy 

társadalmi vonatkozása.  

 Kötetek, ciklusok, témák, 

motívumok.  

 A művek hatása, 

fogadtatása egy-két példa 

alapján.  

 A szerző utóélete, helye 

és hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban.  

 Különféle kritikák, 

interpretációk.  

 Tájékozottság a 

korszakban, a kortársak között 

(pl. Berzsenyi és Kazinczy, 

Berzsenyi és Kölcsey; Jókai és 

kora), az irodalmi 

hagyományban (pl. az antik 

hagyomány Berzsenyi, 

Kosztolányi, Radnóti 

költészetében).  

 Műfaji, kifejezésmódbeli, 

tematikai sajátosságok a korszak 

szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben 

is. 

  

 

 

  

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők  

  

MŰVEK  VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

Kortárs műalkotás: a 

mindenkori vizsga 

előtti utolsó harminc 

évben keletkezett (írt, 

bemutatott, 

megjelent) irodalmi 

alkotás.  

  

 Legalább egy szerző 

néhány lírai, drámai, illetve epikai 

művének értelmezése az utolsó 

harminc évből.   

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása egy-két mű lényegre 

törő értelmezésével. 

  Műrészletek értelmezése.  

 Memoriterek szöveghű és 

kifejező előadása.  

 Művekről szóló olvasatok, 

 Nyomtatott szöveg, 

digitális közlés.  

 Tájékozódás a kortárs 

irodalmi nyilvánosságban (pl. 

antológiák, irodalmi 

ismeretterjesztés, könyvhét).  

 A művek hatása, 

fogadtatása – egy-két példa 

alapján, különféle kritikák, 

interpretációk.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani, társadalmi, továbbá 
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vélemények megértése.  

 

gondolati, filozófiai, esztétikai 

vonatkozása.  

  

   

  

4. témakör: Művek a világirodalomból  

  

SZERZŐK / 

MŰVEK  

VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

 

 

Választható korok és 
művek a  

világirodalomból   

  

 Az európai irodalom 

alapvető hagyományai: az 

antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, 

témák, motívumok, hőstípusok).  

További választható korszakok: a 

romantika, a realizmus, a 

századfordulós modernség a 

szimbolizmustól az avantgárdig, a 

20. század.  

 A korszak jellemzőinek és 

egykét kiemelkedő alkotásának 

bemutatása.   

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása egy-két mű lényegre 

törő értelmezésével.  

 Műrészletek értelmezése.  

 

 További választható 

korszakok:  

a középkor, a reneszánsz, a 

felvilágosodás, avantgárd és a 

20.  

század első fele, a 20. század 

második fele és kortárs 

világirodalom.   

 A korszak jellemzőinek 

és egykét kiemelkedő 

képviselőjének vagy 

alkotásának bemutatása.   

 Művek értelmezése a 

korszak szellemi irányzataival, 

a korstílussal való 

összefüggésben is  

  

 

5. témakör: Színház és dráma  

 

  

SZERZŐK / 

MŰVEK  

VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  
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 Szophoklész 

egy műve  

 Shakespeare 

egy műve  

 Molière egy 

műve  

 Katona 

József:  

Bánk bán   

 Madách Imre: 

Az ember tragédiája 

 Egy 19. 

századi dráma: 

Ibsen, Csehov  

  Örkény 

István egy drámája  

 Egy 20. 

századi magyar 

dráma  

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása a dráma lényegre törő 

értelmezésével.  

 Drámarészletek 

értelmezése.   

 Színház és dráma az adott 

mű korában.  

 A művekről szóló 

olvasatok, vélemények megértése.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi 

vonatkozása.  

  

 Vörösmarty Mihály: 

Csongor és  

Tünde  

 Az epikus dráma. Az 

abszurd dráma.  

 Egy 20-21. századi 

magyar dráma.  

 Az adott mű színpadi 
előadása mint az interpretáció 

eszköze (pl.  

színpadi megjelenítések 

összehasonlítása).  

 Memoriter szöveghű és 

kifejező előadása.  

 

   

 

6. témakör: Az irodalom határterületei  

  

SZERZŐK /  

MŰVEK /  

JELENSÉGEK /  

 VIZSGASZINTEK  

Középszint   Emelt szint  

 

 

 

 

Egy jelenség vagy 

szerző vagy műfaj 

vagy műalkotás 

elemzése vagy 

bemutatása a 

lehetséges témák 

egyikéből.   

 

 A népköltészet.  

 Az irodalom filmen, 

televízióban, dalszövegben, a 

virtuális valóságban: az adaptáció 

(pl. irodalom filmen, rajzfilmen, 

rádióban, televízióban, digitális 

közlésben).  

 A gyermek- és ifjúsági 

irodalom.  

 A szórakoztató irodalom 

vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl. 

sematizált hőstípusok, 

élethelyzetek, értékvilág, 

kalandosság, csattanó, szójáték).  

 Az olvasmányok iránti 

tömegszükséglet és a művészi 

színvonal / minőség 

összefüggései.  „Magas” (elit) 

művészet és a tömegkultúra 

viszonyának problémája egy 

korszakban.  Könyvnyomtatás, 

sajtó, irodalom (pl. a folytatásos 

regény jelentősége és példái).  

Egy-egy jellemző nézet az 

irodalomolvasás szellemi, lelki 

motivációiról.   
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 Egy-két tipikus műfaj  

jellemzőinek bemutatása (pl. 

útirajz, detektívregény, 

kalandregény, képregény, 

tudományos fantasztikus irodalom, 

humoros és erotikus irodalom, 

dalszöveg, sanzon, vicc, 

reklámvers).  

 A virtuális tér műfajai: 

fanfiction, komment, blog stb.  

 Mítosz, mese és kultusz. 

Film- és könyvsikerek, 

divatjelenségek korunk 

kultúrájában (pl. A Gyűrűk Ura, 

Bridget Jones naplója).  

 Az irodalom 

felhasználása, praktikus 

használata (pl. gyógyító 

használata: olvasásterápia; 

alkalmi költészet: köszöntők, 

ünnepi versek).  

 Az irodalmi 

ismeretterjesztés főbb nyomtatott 

és elektronikus műfajai (pl. 

könyvismertetés, ajánlás, kritika, 

CD-ROM, internetes 

könyvkínálat).  

  

  

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom  

  

SZERZŐK /  

MŰVEK / 

JELENSÉGEK /  

INTÉZMÉNYEK  

VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

 

 

 

Egy szerző vagy 

műalkotás vagy 

jelenség vagy 

intézmény 

bemutatása vagy 

elemzése a 

lehetséges témák 

egyikéből.   

  

Csak középszinten:   

Regionális jelenségek, 

valamint a határon túli 

irodalom  

  

 Az adott régió, a 

tájegység, a település múltbeli és 

jelenkori kulturális, irodalmi 

hagyományainak bemutatása (pl. 

nemzetiségi, etnikai kisebbségek 

irodalma, alkotások a 

kisebbségekről; folklór, 

művelődéstörténeti 

vonatkozások; múzeum, színház, 

civil társaságok).  

A tájhoz, a régióhoz, a 

településhez kötődő szerzők; 

tájak, régiók, társadalmi 

problémák irodalmi 

alkotásokban való 

megjelenítése.  

Szerzők, művek a határon túli 

magyar irodalomból.   

Csak emelt szinten:   

Interkulturális jelenségek,  

valamint a határon túli 

irodalom  

  

 Interkulturális jelenségek, 

eltérő szöveghagyományok.  

 Posztmodern jelenségek a 

mai kultúrában.  

 Szerzők, művek a határon 

túli magyar irodalomból.  
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Matematika 
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Meghatározott óraszám: 

 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 3+1 144 

12. évfolyam 3+1 124 

 

 
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).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és 

tanításhoz képest a 9–12. évfolyamokon 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 kell bevezetni. 

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. 
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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. 

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. 

 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 

információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 

több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 

kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 

hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 

ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 
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A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 

fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 

matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

 

 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 

matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 

a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 

is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 

matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során 

kapott eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív 

úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások 

bizonyítására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, 

a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 

erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 

tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 

tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 

következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 

személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja 

tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

 

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

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 

művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
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A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A matematikai projektekben való 

részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását 

(kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés 

készsége). 

 

 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az 

egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb 

formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak 

pontos definiálásának, az állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az 

általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek 

egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a 

lehetőségekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga 

fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív 

munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai 

kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a 

szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és 

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban 

jelennek meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; 

másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör 

és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, 

ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben 

összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és 

a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

 

 

9. évfolyam 
 

 
Témakör neve Óraszám 

Halmazok 10 

Kombinatorika, gráfok 6 

Számhalmazok, műveletek 8 

Hatvány 4 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 10 
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függvényábrázolás során 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 20 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 20 

Geometriai alapismeretek 8 

Háromszögek 16 

Négyszögek, sokszögek 10 

Transzformációk, szerkesztések 12 

Év végi ismétlés, összefoglalás 8 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Halmazok 

Javasolt óraszám: 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. 

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 

 

Fogalmak 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 

halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, 

halmaz elemszáma, logikai szita 
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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: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 6 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; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

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 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

Fogalmak 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

Javasolt tevékenységek 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 
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 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 

szöveg írása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 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. 

 

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. 

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 

 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 

Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok 

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 
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 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 

Témakör: Hatvány 

Javasolt óraszám: 4 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. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak 

Javasolt tevékenységek 

 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: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Javasolt óraszám: 10 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. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

 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 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

Javasolt tevékenységek 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 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:  
 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 
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Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, 

szükség esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 20 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:  
 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 
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 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: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 20 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. 

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 
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 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 

Témakör: Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 
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 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 

Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező 

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 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) 

egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Háromszögek 

Javasolt óraszám: 16 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; 

 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 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 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 
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 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 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

Javasolt tevékenységek 

 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 

 

 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 10 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; 

 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. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Javasolt tevékenységek 

 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: Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 12 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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 
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 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) 

Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, 

egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege 

Javasolt 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 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

9. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok 

ismerete. 

– Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

– Definíció, tétel felismerése; bizonyítás gondolatmenetének 

követése. 

– Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 
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gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

– Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a 

gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, 

probléma megoldására. 

 

 

Számtan, algebra 

– Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 

– Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

– Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 

egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- 

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 

leírásának érdekében is. 

 

Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak 

ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel.  
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 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Vektor fogalmának ismerete; két új művelet ismerete: vektorok 

összeadása és kivonása. 

 – Kerület, terület szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők 

kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, 

probléma geometriai modelljének megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

  

 

 

10. évfolyam 
 

 

 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Matematikai logika 10 

Kombinatorika 12 

Hatvány, gyök 14 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 30 

Háromszögek 10 

A kör és részei 10 

Transzformációk, szerkesztések 18 

Leíró statisztika 14 

Valószínűség-számítás 12 

Év végi ismétlés 14 

Összes óraszám: 144 

Témakör: Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 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. 

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 

 

Fogalmak 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, 

„akkor és csak akkor” 

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 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 

 

 

Témakör: Kombinatorika 

Javasolt óraszám: 12 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; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

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 

sorba rendezés, kiválasztás 

Javasolt 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 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

Témakör: Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 14 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; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valós számok hatványozása egész kitevőre 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 
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Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, 

kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 30 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 

 baxcx    

Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 
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Javasolt 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 

Javasolt óraszám: 10 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; 

 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 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 

 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 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

Javasolt tevékenységek 

 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 
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 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-

tételnek megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával 

Témakör: A kör és részei 

Javasolt óraszám: 10 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; 

 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 

Javasolt 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 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 
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 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 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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

 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 

forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági 

transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Javasolt tevékenységek 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, 

filmvetítés 

 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 

Javasolt óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 
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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 

Javasolt 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 

Javasolt óraszám: 12 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. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 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 

Javasolt 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 

 

A továbbhaladás feltételei 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; 

ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz 

az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg 
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kiemelésére. 

 

 

 

 

 

 

Geometria 

 – Hasonló alakzatok. A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak 

ismerete. 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 
 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel; magasságtétel és befogótétel ismerete. 

 Vektor szorzása valós számmal. Vektor felbontása, 
vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben.  

 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 
kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 
mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 

geometriai modelljének megalkotása. 
 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 

 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, 

használata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűség-számítási feladatok megoldása során a diákok 

rendszerező képessége fejlődik. A tanulók szisztematikus 

esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény 

bekövetkezésének esélyét a klasszikus modell alapján. 
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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 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.  
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11. évfolyam 

 
 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Kombinatorika, gráfok 12 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 28 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 12 

Trigonometria 28 

Koordinátageometria 28 

Valószínűség-számítás 18 

Év végi ismétlés 4 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 12 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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 
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Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

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 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 14 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 

 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 
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 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 

Javasolt óraszám: 28 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 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. 

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 

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 
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 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 12 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:  
 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; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

Nincsenek új fogalmak. 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak 

tekinthető változókra csoportmunkában 
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 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra 

exponenciális függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény 

paramétereinek értelmezése 

Témakör: Trigonometria 

Javasolt óraszám: 28 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 
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 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: 28 óra 

Tanulási eredmények 

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 
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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 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

 

 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 18 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 
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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 

 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

11. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 – A logaritmus fogalmának ismerete. 

 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 
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 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 

felhasználhatóságáról. 

 

Geometria 

 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása. 

 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-

rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 

megoldása. 

 

 

Valószínűség, statisztika 

 – A valószínűség matematikai fogalma. 

 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

 – Mintavétel és valószínűség. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

 

 

 

12. évfolyam 

 

 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Sorozatok 30 

Térgeometria 32 

Leíró statisztika 12 

Rendszerező összefoglalás 44 

Összes óraszám: 124 

 

Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 6 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 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 

 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 

logikai műveletek 

Javasolt tevékenységek 

 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: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 ismeri és alkalmazza a logaritmus 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 
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 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 

 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: 32 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 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. 
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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 

 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; 
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 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 

 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: 44 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

- Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. 

- Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. 

- A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. 

- Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. 

- Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

- Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. 

- Gyakorlati számítások. 

- Egyenletek és egyenlőtlenségek. 

- Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. 

- Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. 
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- Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút 

értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

- Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

- Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

- A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. 

- A tanult alapfüggvények ismerete. 

- Függvénytranszformációk: , ; ; . Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre merőlegesen. 

- Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

- Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

- Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. 

- Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 

- Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. 

- Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a háromszög oldalai, oldalai és szögei között. A 

derékszögű háromszög oldalai, oldalai és szögei közötti összefüggések. 

- Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

- Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok. 

- Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

- Vektorok alkalmazásai. 

- Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. 

- Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. 

- Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség 

kiszámítása a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a 

hétköznapi életben. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 

Számtan, algebra 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 

 

Geometria 

cxf )( )( cxf  )(xcf )(cxf
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 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és 

testek esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

 – Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

 – A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 – Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 – Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 – Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 

eredmények becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 
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Középszintű érettségi vizsgakövetelmények 

Matematika 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok  

E témakört (különösen a gondolkodási módszereket, a halmazokat és a matematikai 

logikát) elsősorban nem önállóan számon kérhető ismeretanyagként kell elképzelni, 

hanem olyan szemléletformáló, a matematikaoktatás egészét átszövő módszerek, 

illetve eszközök összességeként, amely szinte teljes egészében megjelenik minden 

további témakörben is.  

 

 TÉMÁK  

    Középszint  

 1.1 Halmazok  Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a 

halmaz elemének fogalmát.  

Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a 

következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres 

halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz.  

 1.1.1 Halmazműveletek  Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban 

a következő műveleteket: unió, metszet, különbség.  Tudjon 

koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb ponthalmazokat.  
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 1.1.2 Számosság, 

részhalmazok  

Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát.  

 1.2 Matematikai logika  Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni.  

Értse, és egyszerű feladatokban alkalmazza a tagadás műveletet. 

Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja 

használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel.  

Tudja a „ha…akkor…” és az „akkor és csak akkor” típusú állítások 

igazságértékét megállapítani.  

Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” kifejezéseket.  

 1.2.1 Fogalmak, 

tételek és bizonyítások 

a matematikában  

Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni.  

Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a szükséges, az 

elégséges és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát.  

Képes legyen egy egyszerű állításról eldönteni, hogy igaz vagy 

hamis.  

 1.3 Kombinatorika  Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb 
kombinatorikai feladatokat megoldani.  

Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer 

esetek segítségével is.  

Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat.  

 1.4 Gráfok  Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat 

megoldani gráfok segítségével.  

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám, 

teljes gráf.  

Ismerje a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti 

összefüggést.  

 

2. Számelmélet, algebra  

Az algebra tanításának egyik fő célja annak felfedeztetése és megértetése, hogy egymástól 

távol állónak tűnő problémák ugyanazon matematikai, algebrai struktúrával rendelkeznek, 

ezért megoldásuk során hasonló eljárásokat, gondolatmeneteket alkalmazhatunk, s leírásuk 

formálisan azonos módon történik. (Például különböző témakörökből vett másodfokú 

egyenletre vezető feladatok.)  

 Fontos a számolás során megismert műveleti szabályok absztrahálása, a jártasság 

megszerzése a betűkifejezésekkel végzett műveletekben. Meg kell mutatni a számfogalom 

bővítésének szükségességét és folyamatát. Emelt szinten el kell juttatni a tanulókat a 

permanencia-elv fontosságának felismeréséhez.  

   

 TÉMÁK  

    Középszint  

 2.1 Alapműveletek  Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni 

(zsebszámológéppel is).  

Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti 

azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás).  
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 2.2 A természetes 

számok halmaza, 

számelméleti ismeretek  

Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági 

alapfogalmakat (osztó, többszörös, prímszám, összetett szám).  

Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott 

számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét 

kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati) 

feladatok megoldásában alkalmazni.   

Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat.  

 2.2.1 Oszthatóság  Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra 

vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű 

oszthatósági feladatokat megoldani.  

  

 2.2.2 Számrendszerek  Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú 

számrendszerbe és viszont. Ismerje a helyiértékes írásmódot.  

 2.3 Racionális és 

irracionális számok  

Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje 

ezek kapcsolatát a tizedestörtekkel.  

 2.4 Valós számok  Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a 

valós számok és a számegyenes kapcsolatát.   

Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen.  

Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum fogalmát és jelölését.  

Ismerje az abszolútérték definícióját.  

Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon 

számolni a normálalakkal.  

Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni.  

 2.5 Hatvány, gyök, 

logaritmus  

Tudja értelmezni a hatványozást racionális kitevő esetén.  

   Ismerje és használja a hatványozás azonosságait.  

   

   

Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait. 

Definiálja és használja az n a fogalmát.  

  

 Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus 

fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait.   

Tudjon áttérni más alapú logaritmusra.  

 2.6 Betűkifejezések     

 2.6.1 Nevezetes 

azonosságok  

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések 

kifejtését, illetve szorzattá alakítását: (a + b)
2
, (a -b)

2
, a

2
 

– b
2
.  

Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, 

algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, 

osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok 

alkalmazása).  

 2.7 Arányosság  Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus 

ábrázolásukat.  
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Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni az arányosság fogalmát.  

 2.7.1 Százalékszámítás  Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát.  

    

 

 2.8 Egyenletek, 

egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenség-

rendszerek  

Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. Alkalmazza 

a különböző egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, ekvivalens átalakítások, következményegyenletre 

vezető átalakítások, új ismeretlen bevezetése, értelmezési 

tartomány és értékkészlet vizsgálata. Tudja meghatározni szöveges 

feladatban szereplő változók értelmezési tartományát és a feladat 

eredményét összevetni a feladat szövegével.  

 2.8.1 Algebrai 

egyenletek, 

egyenletrendszerek  

Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges 

feladatok megoldásában.  

 Elsőfokú 

egyenletek, 

egyenletrendszerek  

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket és elsőfokú, 

kétismeretlenes egyenletrendszereket megoldani.  

 Másodfokú 

egyenletek, 

egyenletrendszerek  

Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját.  

Ismerje a másodfokú egyenlet diszkriminánsának fogalmát, és a 

diszkrimináns előjele és a (valós) megoldások száma közötti 

összefüggést.   

Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét.   

Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét.   

Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot.   

Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges 

feladatokat megoldani.   

Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendszereket megoldani.  

 

 Négyzetgyökös 

egyenletek  

 

Tudjon 

 

𝑑 típusú egyenleteket megoldani.  

 2.8.2 Nem algebrai 

egyenletek  

 Abszolútértékes 

egyenletek  

   

Tudjon | ax + b| = cx 

+ d  típusú egyenleteket megoldani.   

 Exponenciális és 

logaritmusos 

egyenletek  

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani.  

 Trigonometrikus 

egyenletek  

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani.  

 2.8.3 Egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenségrendszerek  

Tudjon egyszerű első- és másodfokú, valamint törtes 

egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenség-rendszereket 

megoldani.  
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 2.9 Középértékek, 

egyenlőtlenségek  

Ismerje két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalmát, 

kapcsolatát, használatát.  

 

 

3. Függvények, az analízis elemei  

 

A témakör (hasonlóan a geometria, illetve a valószínűség-számítás, statisztika fejezetekhez) 

különösen alkalmas annak szemléltetésére, hogy egy probléma matematikai megoldása 

három lépésben történik: a matematikai modell megalkotása, a matematikai feladat 

megoldása a modellen belül, és az eredmény értelmezése. Fontos terület a függvényábrázolás 

alkalmazása egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásában.   

 

 

 

 

   

 TÉMÁK  

    Középszint  

 3.1 A függvény  Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani 

alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, 

képhalmaz, helyettesítési érték, értékkészlet).  

Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni. 

Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű 

függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni.  

Ismerje a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje 

és alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák 

megoldásánál. Ismerje az inverzfüggvény fogalmának szemléletes 

értelmezését (pl.  

az exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai 

transzformációk esetében).  

 3.2 Egyváltozós valós 

függvények  

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi 

hozzárendeléssel megadott függvényeket: x ↦ ax + b , x ↦ x
2
 

, x ↦ x
3
 , x ↦ ax

2
 + bx + c , x ↦ √𝑥  , x ↦ |x| , x ↦ 𝑎  

𝑥 x ↦ sin x , x ↦ cos x , 

x ↦ tg x , x ↦ a
x
 , x ↦ loga x .  

 3.2.1 A függvények 

grafikonja, 

függvénytranszformációk  

   

Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve 

adatokat leolvasni a grafikonról.  

Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő 

függvényeket függvénytranszformációk segítségével 

ábrázolni: f(x) + c,  f(x+c),  c·f(x).  
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 3.2.2 A függvények 

jellemzése  

Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján) 

értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, 

periodicitás, paritás szempontjából.  

 3.3 Sorozatok  Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző 

megadási módjait (utasítás, képlet, rekurzív definíció).  

 

 3.3.1 Számtani és 

mértani sorozatok  

Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani 

sorozatok témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat 

fogalmát és az an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket 

kell használni.  

   

 3.3.2 Végtelen mértani sor   

 3.3.3 Kamatos kamat, 

járadékszámítás  

Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, 

s abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni.  

     

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria  

A témakör követelményeit abban a tudatban kell megfogalmaznunk, hogy a geometria 

szerepe, funkciója, hangsúlyai sokat változtak az elmúlt évtizedekben.  Ennek 

következtében a szintetikus geometria egyes területeken háttérbe szorult. Szem előtt 

kell tartani ugyanakkor, hogy a geometria oktatása segíti a pontos fogalomalkotást, a 

struktúraalkotás képességét, és fejleszti a térszemléletet.  

   

 TÉMÁK  

    Középszint  

 4.1 Elemi geometria  Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált 

fogalom, bizonyított tétel fogalmát.  

 4.1.1 Térelemek  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2 A 

távolságfogalom  

segítségével definiált 

ponthalmazok  

Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát.  

Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes 

szögpárokat.  

Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és 

sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két 

egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó 

meghatározásokat.  

   

Ismerje a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát.   

Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban.  

 4.2 Geometriai 

transzformációk  
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 4.2.1 Egybevágósági 

transzformációk  

Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes 

tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, 

tulajdonságaikat.  

Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés egybevágósági transzformációkat. 

Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben. 

Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek 

egybevágósági alapeseteit.  

Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok 

szimmetriáit.  

    

 

 4.2.2 Hasonlósági 

transzformációk  

Ismerje a középpontos hasonlósági transzformáció leírását, 

tulajdonságait.  

Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, 

gyakorlati feladatokban. Tudjon szakaszt adott arányban 

felosztani.  

Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek 

hasonlósági alapeseteit. Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja 

felírni a hasonlóság arányát. Ismerje és alkalmazza feladatokban a 

hasonló síkidomok területének arányáról és a hasonló testek 

felszínének és térfogatának arányáról szóló tételeket.  

 4.2.3 Egyéb 

transzformációk  

 Merőleges vetítés  

   

   

 4.3 Síkbeli és térbeli 

alakzatok  

Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok 

szerint.  

 4.3.1 Síkbeli 

alakzatok  

Háromszögek  

   

   

  Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. 

Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek 

oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-

egyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb 

oldallal szemben nagyobb szög van).   

Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait.  

Ismerje és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és 

köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve 

beírt kör).  

 Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.  

Ismerje és alkalmazza a magasság- és a befogótételt.  

 Négyszögek  Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) és tulajdonságaikat, ismereteit 

alkalmazza egyszerű feladatokban.  

Ismerje a konvex négyszög belső és külső szögeinek összegére 

vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű feladatokban.  
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 Sokszögek  Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a 

belső és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. Ismerje a 

szabályos sokszögek definícióját.  

 

 Kör  
Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. 

Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba 

húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok 

egyenlő hosszúak. Tudjon szöget mérni fokban és radiánban.  

Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos 

a körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével.  

   Ismerje és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és 

megfordítását.  

 4.3.2 Térbeli alakzatok  Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit 

alkalmazza egyszerű feladatokban.  

 4.4 Vektorok síkban és 

térben  

   

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, 

tételeket:  

- vektor fogalma, abszolútértéke,  

- nullvektor, ellentett vektor,  

- vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa, - 

vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok, - vektor 

felbontása összetevőkre.  

Ismerje a skaláris szorzat definícióját, tulajdonságait.  

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, 

tételeket:  

- vektor koordinátái,  

- a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái,  

- vektorok összegének, különbségének, skalárral való 

szorzatának koordinátái,  

- skalárszorzat kiszámítása vektorok koordinátáiból.  

 4.5 Trigonometria  Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög 

oldalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban.  

Tudja a szögfüggvények általános definícióját.  Tudja 

és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó  

alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív 

szög szögfüggvénye, sin
2
α + cos

2
α = 1, sin 𝛼 

tg 𝛼 =   

cos 𝛼 

  

   Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) 

szögfüggvényeit.  
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Ismerje és alkalmazza feladatokban a szinusz- és a koszinusztételt.  

 4.6 

Koordinátageometria  

Tudja kiszámítani ⃗𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  vektor koordinátáit, abszolútértékét.  

 4.6.1 Pontok, vektorok  Tudja kiszámítani két pont távolságát.  

Tudja kiszámítani szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak 

koordinátáit, alkalmazza ezeket feladatokban.  

Tudja felírni a háromszög súlypontjának koordinátáit, alkalmazza 

ezt feladatokban.  

 4.6.2 Egyenes  Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek 

egyenletét.  

Tudja kiszámítani egyenesek metszéspontjának koordinátáit.  

Ismerje az egyenesek párhuzamosságának és 

merőlegességének koordinátageometriai feltételeit.    

Tudjon megoldani egyszerű geometriai feladatokat 

koordinátageometriai eszközökkel. 

 4.6.3 Kör  Tudja felírni adott középpontú és sugarú kör egyenletét.  

Tudja meghatározni kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör 

középpontját és sugarát.  

Tudja meghatározni kör és egyenes metszéspontját.  

Tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét.  

 4.6.4 Parabola     

 4.7 Kerület, terület  Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát.   

Tudja kiszámítani a háromszög területét különböző adatokból:  

   

   
t = 𝑎  · 𝑚 = 𝑎𝑏 · sin 𝛾  

 2 2 

   Tudja kiszámítani nevezetes négyszögek, szabályos sokszögek, 

továbbá kör, körcikk, körszelet kerületét és területét.  

 4.8 Felszín, térfogat  Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát.  

Tudja kiszámítani hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, 

csonkagúla és csonkakúp felszínét és térfogatát egyszerű esetekben.  

    

5. Valószínűség-számítás, statisztika  

A modern tudományelmélet egyik fontos pillére az a gondolkodásmód, amellyel a 

sztochasztikus jelenségek leírhatók. A társadalomtudományi, a természettudományi és a 

közgazdasági törvényeink nagy része csak statisztikusan igaz. A mindennapi élet történéseit 

sem lehet megérteni statisztikai ismeretek nélkül, mivel ott is egyre gyakrabban olyan 

tömegjelenségekkel kerülünk szembe, amelyek a statisztika eszközeivel kezelhetők. A 

sztochasztika gondolkodásmódja a XXI. század elejére az emberi gondolkodásnak, 

döntéseknek és cselekvéseknek olyannyira alapvető része lesz, hogy elsajátítása 

semmiképpen sem kerülhető meg.  

Ebben a témakörben középszinten csak az alapfogalmak megértését és használatát követeljük 

meg, míg emelt szinten a téma matematikai felépítésének egyes részeiről is számot kell adni.  
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 TÉMÁK  

   

 

 5.1 Leíró statisztika  Tudjon adott adathalmazt szemléltetni.  

 5.1.1 Statisztikai 

adatok gyűjtése, 

rendszerezése, 

különböző ábrázolásai  

Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott 

adatokat feldolgozni.  

Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát.  

Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni.   

Tudjon adott diagramról információt kiolvasni.  

Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás, 

gyakorisági diagram, relatív gyakoriság.  

 5.1.2 Nagy 

adathalmazok  

jellemzői, statisztikai  

mutatók  

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott 

számtani közép, medián, módusz, terjedelem, átlagos abszolút 

eltérés, szórás.  

Tudja kiszámítani ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagát. 

Tudja a szórást kiszámolni adott adathalmaz esetén a definíció 

alkalmazásával vagy számológéppel.  

Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mutatók 

segítségével.  

 5.2 A valószínűség-

számítás elemei  

   

Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák 

esetén.  

Ismerje és alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja 

meghatározni esemény komplementerének a valószínűségét. Ismerje 

a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a valószínűség 

között.  

 Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli 

mintavétel esetén.  

Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét.  
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Történelem 
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Meghatározott óraszám:  

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 3 108 

10. 3 108 

11. 2+1 108 

12. 2+1 93 

 

 

 
A tantárgy oktatásának célja 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 

lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 

történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 
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A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a 

tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

 

 

 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei 

fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, 

aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi 

forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok 

megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a 

korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális 

kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 
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követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 

tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. 

Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 

segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az 

emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket 

árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs 

szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

 

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

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 

értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti 

témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a 

társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, 

ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi 

korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját 

életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

 

9. évfolyam 

 

 
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a 

magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az 

ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai 

identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó 

témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő 

tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a középiskolában 

előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a 

korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és 

világképére helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel 

előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A 
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magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér 

előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja 

is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet 

kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal 

végzett különböző műveletek és a problémaközpontú tárgyalási mód. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és 

a római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, 

valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel 

a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos 

elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 

tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb 

uralkodóink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török 

megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 

formál a francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar 

történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és 

konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-

szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam 

jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és 

különbséget azok mai formái között. 
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Éves órakeret: 36 x 3óra = 108 óra 

 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 16 

Vallások az ókorban 17 

Hódító birodalmak 17 

A középkori Európa 17 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 17 

A középkori Magyar Királyság fénykora 17 

A kora újkor 17 

Összesen 108 

 

 

10. évfolyam 
 

 

Éves órakeret: 36 x 3 óra= 108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 
 

Témakörök Órakeret 

A török hódoltság kora Magyarországon 16 

A felvilágosodás kora 17 

Magyarország a 18. században 17 

Új eszmék és az iparosodás kora 17 

A reformkor 17 

A forradalom és szabadságharc 17 

Évente két mélységelvű téma 17 

 

 

 

11. évfolyam 
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A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 

20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát. 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra+36 óra  

 

 

 

Témakörök, órakeret: 

Témakör Javasolt óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6  

A dualizmus kori Magyarország 15 

A nagy háború 14 

Az átalakulás évei 13 

A két világháború között 8 

A Horthy-korszak 12 

A második világháború  18  

A két világrendszer szembenállása 6   
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Ismétlések, összefoglalások, témazárók 20 

Összesen 108 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 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, 

keresztényszocializ

mus, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl 

Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 

− A nemzetállam 

fogalmának 

értelmezése 

politikai, gazdasági 

és kulturális 

szempontokból.  

− A polgári állam 

feladatköreinek és 

eredményeinek 

azonosítása. 

− A kommunista, a 

szociáldemokrata és 

a keresztényszociális 

eszmék azonosítása 

és összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 

megteremtése (politika, 

gazdaság, kultúra). 

− Alkotmányosság és 

választójog. 

− Jogegyenlőség és 

emancipációs 

törekvések. 

− A polgári állam 

kiépítése. 
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a Meidzsi-

restauráció, 1871 

Németország 

egyesítése.  

Topográfia: 

Németország, Japán. 

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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

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, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

− 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, 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvése

k és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, 

a zsidóság részvétele 

a modernizációban, 

polgárosodás és a 
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középosztály 

kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

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. 

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. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 
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TÉMAKÖR: A nagy háború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 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: 



 251  

− 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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 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. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

− 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 

tevékenységének 

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 
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fegyveres 

ellenállás kérdése. 

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. 

 

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 

következményeine

k 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 

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. 

− Az ellenállás 

példái: székely 

hadosztály, 

Balassagyarmat, 

Sopron. 
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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. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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 

− 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 

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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müncheni 

konferencia. 

 

Topográfia: 

Szovjetunió, Kolima-

vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

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: 10 óra 

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 Kunó, 

Gömbös Gyula, 

− A magyarországi 

korlátozott 

parlamentarizmus 

rendszerének 

értékelése. 

− A korabeli 

politikai 

berendezkedés 

összehasonlítása 

más (közép-) 

európai 

országokéval. 

− A bethleni 

gazdasági 

konszolidáció 

folyamatának és A 1930-as évek − A válság és hatása. 
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Magyarországa − A belpolitika 

irányváltásai. 

− Életmód és 

társadalom.  

− A földkérdés. 

− Tudomány és 

művészet a két 

világháború között. 

 

 

− A külpolitika irányai 

és lehetőségei – a 

revízió első 

eredményei. 

 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

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. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− 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. 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalma

k 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. 

 

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. 

− 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. 

világháború idején 

bekövetkező 

veszteségeinek (híres 

magyar tudósok, 

művészek származásuk 

vagy politikai nézeteik 

miatti emigrációja) 

értékelése. 

− A holokauszt 

folyamatának 

áttekintése képi 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

n: 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 

− A villámháború és 

következményei. 
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jellemzői − Háborús bűnök és 

a polgári lakosság 

elleni terror. 

− Az ellenállás 

formái. 

− A háború utáni 

számonkérések és 

a nürnbergi per. 

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, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

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. 

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). 

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. 
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− 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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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 

− A második 

világháború után 

kialakult világrend 

áttekintése. 

− A gyarmati 

rendszer 

felbomlása főbb 

állomásainak 

felidézése.  

− A két német állam 

létrejötte 

folyamatának és 

következményeine

k 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 
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fordulat Kínában. 

− A 

gyarmatbirodalma

k felbomlása. 

− Izrael 

megalapítása. 

létrehozása. 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), 

Német Demokratikus 

Köztársaság (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. 

 

 

12. évfolyam 
 

 

 

 
ELŐZETES TUDÁS:  

A tanuló a 9-11. évfolyam során elsajátította és tudatosan alkalmazza a következő történelmi 

kompetenciákat: 

 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 

képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, 

térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

 



 260  

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és 

képes azokat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 

kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 

időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 

időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz 

kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud 

hozni a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud 

jeleníteni; 

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 

megítélésére;  
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– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, 

jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a 

benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 

valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel 

és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az 

ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a 

múltbeli események, tényezők következményeiként alakultak ki. 

 

A tantárgy oktatásának célja: 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, 

hogy a középiskola utolsó évfolyamára birtokába kerüljön azoknak az általános 

kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához 

és részvételéhez. 

Az utolsó év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések, 

jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása 

szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével 

szabályozhatnak.  

Az utolsó év témakörei a 20. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel. 

Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a 

jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a 

középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom 

tevékeny és autonóm tagjává váljék. 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, 

az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 
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– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

 

 

 

 

 

 

Éves órakeret: 31x3=93 óra 

 

TÉMAKÖRÖK, ÓRAKERET: 

 

Témakörök Órakeret 

Háborútól forradalomig 10 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7 

A kádári diktatúra 7 

A kétpólusú világ és felbomlása 8 

A rendszerváltoztatás folyamata 8 

A világ a 21. században 6 

Magyarország a 21. században 10 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 22 

Évente két mélységelvű téma 9 

Összesen 93 

 

 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországon 

− A háború 

utáni 

újrakezdés: a 

kommunisták 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

− Magyarország 

szovjetizálása főbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 
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térnyerése és 

az újjáépítés. 

− A történelmi 

berendezkedés 

felszámolása: 

földosztás, 

népbíróságok, 

köztársaság. 

− A korlátozott 

többpártrendsz

er: választások 

1945, 1947. 

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, 1948–

1956 a Rákosi-diktatúra, 

1949 kommunista 

alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− 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 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. 
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 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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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 

összefüggéseine

k 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. 
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– 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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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”. 

 

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. 
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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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

– 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 délszláv háború 

okainak feltárása. 

– A közép-európai 

régió államai 

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 
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felbomlása. 

− A kommunista 

diktatúrák bukása 

Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 

felbomlása, a 

délszláv háború. 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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), 

Kereszténydemokrat

a 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 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 

különböző 

ideológiák. 
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− Az 1990. évi 

parlamenti és 

önkormányzati 

választás. 

− Az Antall-kormány 

megalakulása. 

− 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. 

adatsorok 

alapján. 

− A kádári 

diktatúra és az új 

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. 
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Középszintű érettségi témakörök 

 

Történelem 

 

1. Az ókor és kultúrája  

 

  

2. A középkor   

Témák  Középszint  

 2.1. Nyugat-Európa a 

kora középkorban  

 A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.   

 Az uradalom és a mezőgazdasági technika.  

 2.2. A középkori egyház   A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.  

 Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és 

konfliktusok.  

 2.3. Az érett középkor 

Nyugat- és Közép-

Európában  

 A középkori város és a céhes ipar.  

 2.4. Az iszlám vallás és 

az  

Oszmán Birodalom  

 Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.   

  

 2.5 A középkor 

kultúrája  

 A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.  

 

  

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora   

Témák  Középszint  

1.1. Poliszok ókori  

Hellászban  

 Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.  

1.2. Társadalmi és 

politikai küzdelmek az 

ókori Rómában  

 Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.  

1.3. Az európai kultúra 

alapjai  

 A görög-római hitvilág.  

 Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.   

 A zsidó vallás fő jellemzői.  

 A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.  
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Témák  Középszint  

 3.1. A magyar nép 

története az 

államalapításig  

 A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.  

 3.2. Az államalapítás és 

az  

Az Árpád-házi 

uralkodók kora  

 Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.   

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  

 3.3. Az Anjouk és  

Luxemburgi Zsigmond 

kora  

 A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.  

 3.4. A Hunyadiak   Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.  

  

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

Témák  Középszint  

 4.1. A földrajzi 

felfedezések és 

következményei  

 A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.  

 4.2. Reformáció és 

katolikus megújulás  

 A lutheri és kálvini reformáció.   

 A katolikus megújulás.   

 A barokk stílus jellemzői.  

 4.3. Alkotmányosság és 
abszolutizmus a 17-18.  

században  

 Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  

 4.4. A felvilágosodás 

kora  

 A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források 

alapján.  

 4.5. Nagyhatalmi 

konfliktusok a 17-18.  

században  

  

 

 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)  

Témák  Középszint  

 5.1. Az ország három 

részre szakadása és az 

országrészek  

berendezkedése  

 A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.   A 

várháborúk (1541-1568).  

 5.2. Az Erdélyi 

Fejedelemség  

virágkora                                     

 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.  

   A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. 

 5.3. A török kiűzése és a  

Rákóczi-szabadságharc  

 A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.  

 5.4. Magyarország a 18. 

századi Habsburg 

Birodalomban  

 Demográfiai és etnikai változások a 18. században.   Mária 

Terézia és II. József reformjai.  

 5.5. Művelődés, 

egyházak,  

  

iskolák   
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6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-

1914)  

Témák  Középszint  

 6.1. A francia 

forradalom eszméi és a 

napóleoni háborúk  

 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.   

 6.2. A 19. század 

eszméi és a 

nemzetállami törekvések 

Európában  

 A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, 

konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.   

  

6.3. Gyarmati függés és 

harc a világ 

újrafelosztásáért  

 A szövetségi rendszerek kialakulása.  

 6.4. Az ipari forradalom 

hullámai és hatásai  

 Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, 

nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.   

 

 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)  

Témák  Középszint  

 7.1. A reformkor    A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.  

 7.2. Forradalom és 

szabadságharc  

 A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

 A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.  

 7.3. A kiegyezés és a 

dualizmus  

 A kiegyezéshez vezető út.  

 A kiegyezés tartalma és értékelése.  

 7.4. Társadalmi és 

gazdasági változások a 

dualizmus korában  

 Gazdasági változások a dualizmus korában.  

 A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, 

sajátosságai.  

 Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a 

modernizációban.  

 Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.   

  
  

8. A világháborúk kora (1914-1945)  

Témák  Középszint  

 8.1. Az első világháború 

és következményei  

 Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első 

világháborút lezáró békerendszer.  

 8.2. Gazdaság, 

társadalom és életmód  

  

 8.3. A fasizmus és a 

nemzetiszocializmus  

  A náci Németország legfőbb jellemzői.  

 8.4. A kommunista 

diktatúra  

 A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.  

 8.5. A második 

világháború  

 A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.   A 

holokauszt.  
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9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)  

Témák  Középszint  

 9.1. Az első világháború 

és következményei 

Magyarországon  

 A trianoni békediktátum és következményei.  

 9.2. A Horthy-korszak   Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 

lépései.  

 A magyar külpolitika a két világháború között.  

 A politikai rendszer főbb jellemzői.  

 Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.  

 9.3. Művelődési 

viszonyok és társadalom  

 Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.  

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” 

Magyarországon.  

 9.4. Magyarország a 

második világháborúban  

 Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 

harcokban.  

 Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.   

 A holokauszt Magyarországon.  

   

10. A jelenkor (1945-től napjainkig)   

Témák  Középszint  

10.1. A kétpólusú világ 

kialakulása  

 A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői.  

 Az ENSZ létrejötte, működése.  

 10.2. A „harmadik 

világ”  

  

10.3. A kétpólusú 

világrend megszűnése  

 A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése; Németország újraegyesítése.  

 10.4. Az európai 

integráció  

 Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.  

 10.5. A globális világ 

sajátosságai  

 A globális világgazdaság ellentmondásai.  

 
 

 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig  

Témák  Középszint  

 11.1. A kommunista 

diktatúra kiépítése és a 

Rákosi-korszak  

 Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban.  

 11.2. Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc  

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb 

eseményei; a megtorlás.  

 11.3. A Kádár-korszak   A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.  

 11.4. A rendszerváltozás 

és a piacgazdaságra való 

áttérés  

 A rendszerváltozás főbb eseményei.  

 A piacgazdaságra való áttérés és következményei.  
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 11.5. Demográfiai 

folyamatok és a határon 

túli magyarság   

 A határon túli magyarság 1945-től.  

  

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek  

Témák  Középszint  
12.1. Társadalmi 

tagozódás és 

felelősségvállalás  

 A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői 

napjainkban.   

 A szociális ellátórendszer fő elemei.  

12.2. Az aktív és felelős 

állampolgárság alapjai  

 Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az 

állampolgári jogok, kötelességek.   

 A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, 

köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi 

önkormányzatok, az Alaptörvény).   

 A választási rendszer fő elemei.   

12.3. Alapvető pénzügyi 

és gazdasági fogalmak, 
folyamatok. A  

munkaviszonyhoz 

kapcsolódó ismeretek  

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, 

banki ügyletek).  

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a 

munkaviszony megszűnése.  
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Állampolgári ismeretek 
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Meghatározott óraszám:  

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

12. 1 31 

 

 
12. évfolyam: 

 

 

 

 

A tantárgy oktatásának célja: 

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 

szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 

megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti 

azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, 

a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes 

felkészüléséhez. 

A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 
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autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

 

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

tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra 

törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve 

újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő 

szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 
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A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 

keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – 

elsajátítja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és 

eljárásokat, amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és 

mindennapi boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a 

kommunikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az 

érvelési technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek 

használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és 

szerepét, megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a 

gyermekvállalás fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi 

szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság 

kifejezésének lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus 

emocionális összetevői. Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós 

szerepét. Tájékozódik a határon túl és a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: 

információkat gyűjt és rendszerez közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri 

törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a nemzetek, nemzetállamok 

fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul 

benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának 

közös feladata, amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán 

kell, hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez 

szükséges jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a 

szerződések kötéséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik 

számára a társadalmi normák követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, 

erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a 

munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac 

helyzetéről, a sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó 

ismeretek megszerzése elősegíti a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság 

szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági szerepvállalásának formáiról, 

szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások működésének sajátosságairól. 

Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és a változásokhoz alkalmazkodó, a 

problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső innovatív, vállalkozói szemléletének 

megalapozásához. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem 

tantárgyhoz: a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi 

döntések okainak és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának 

elemzésével, a morális dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több 

esetben komplementer – együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a 

demokratikus rendszerek sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának 

és elfogadásának, a demokráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyarországi 

rendszerváltozás eredményeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer 
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vizsgálata terén. Mindkét tantárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, 

erősödnek az őt a hazájához fűző érzelmi szálak.  

Az állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz tantárgy keretében elsajátított 

környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatainak egy 

része a pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-

társadalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat 

kialakítását szolgálja. 

 

 

 

 

 

Témakör: Óraszám 

A család, a családi szocializáció  4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, 

honvédelem 

4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági 

szerepvállalása 

4 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 3 

Vállalkozás és vállalat  2 
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A tantárgy oktatásának célja 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, 

eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan 

olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és 

koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

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, és célként már megjelenik az elméleti 

tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a 

hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató 

és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -

alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő 

hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

 

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

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 

a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 

ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a NAT a középiskolában is négy témakör 

köré szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű 

érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. 

évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz 

használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, 

ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. 

grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, 

rendszerezünk. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

 



 282  

A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása 

során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is 

elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A 

középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb 

problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, 

illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem 

egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak 

minél több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a 

megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, 

önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai 

tanulásának. 

 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi élethelyzetek, a 

tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A feladatok 

eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz végrehajtása 

szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a 

digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, 

az életkori sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok 

megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a 

tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, 

középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy 

könnyen tanulható programozási nyelvvel találkoznak. 

 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is 

szükségesek. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási 

területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a 

tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez 

igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör 

feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos 
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eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

Meghatározott óraszám 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 2 72 

10. 1 36 

11. 1 36 

12. 1 34 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

9. évfolyam 

 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9. 

évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában 

elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új 

környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés 

lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni érdeklődésüknek 

megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Információs társadalom, e-Világ 4 

Mobiltechnológiai ismeretek 6 
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Szövegszerkesztés 12 

Számítógépes grafika 12 

Multimédiás dokumentumok készítése 8 

Online kommunikáció 4 

Publikálás a világhálón 14 

Táblázatkezelés 12 

Összesen 72 

 

Témakör: Információs társadalom, e-Világ 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

 Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

 A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 Tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

 

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  
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 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, 

élőláb kialakítása), az információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

 

Témakör: Számítógépes grafika 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel 

 A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

 Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

 

Témakör: Multimédiás dokumentumok készítése 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

 Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet 

beszúrása a bemutatóba 

 

Témakör: Online kommunikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata 

 A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 
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Témakör: Publikálás a világhálón 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott témában 

 Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

 Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

 Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

 

Témakör: Táblázatkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

 

10. évfolyam 

 

A tanulók tudásának felmérése.  

Témakörök, órakeret: 

Témakörök Órakeret 

A digitális eszközök használata 2 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Szövegszerkesztés 7 
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Számítógépes grafika 3 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Online kommunikáció 3 

Publikálás a világhálón 5 

Táblázatkezelés 8 

Összesen 36 

 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

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 számítógépes hálózat 

segítségével 

 

Témakör: Információs társadalom, e-Világ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

 Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 
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Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, 

élőláb kialakítása), az információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása. 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka 

keretében 

 

Témakör: Számítógépes grafika 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával 

 Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával 

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően 

 Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

 

 

Témakör: Multimédiás dokumentumok készítése 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 
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 Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

 Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

 

Témakör: Online kommunikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

 Használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

 

Témakör: Publikálás a világhálón 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak 

megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

 Elkészített weblap internetes publikálása 

 A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

 Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 

 Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

 Összetett webdokumentum készítése 

 

 

Témakör: Táblázatkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 
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 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az eredményekből 

 

11. évfolyam 

 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői 

környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az 

elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár 

ipari környezetben is elterjedt legyen. Egy formális programozási nyelv megismerése közösen 

megoldott egyszerű példákon keresztül, típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, 

elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő feladatok önálló megoldása.  

 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 10 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Szövegszerkesztés 6 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 6 

Adatbázis-kezelés 6 

A digitális eszközök használata 2 



 291  

Összesen 36 

 

 

Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  

TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon 

keresztül 

 Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását 

igénylő feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

 Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

 Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása 

 Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges 

módszerrel 

 Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

 Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 

 Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások 

paraméterezése a paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

 Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

 

Témakör: Információs társadalom, e-Világ 

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 

 

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK 
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 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 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

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 

 

Témakör: Online kommunikáció 

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 

 

Témakör: Táblázatkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 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 
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 Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel 

 Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel 

Témakör: Adatbázis-kezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

 A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

 Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

 A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

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 

 

 

12. évfolyam 

 

A 12. 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 tovább tanulnak, vagy a munka világában 

helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a 
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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 12. 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 12. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális 

eszközökkel történő megoldásának, 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.  

 

Éves órakeret: 34x1=34 óra 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 8 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Szövegszerkesztés 6 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 6 

Adatbázis-kezelés 6 

A digitális eszközök használata 2 

Összesen 34 
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Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

 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 – 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. tili-toli, aknakereső, memory) 

 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 

TEVÉKENYSÉGEK 
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 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 

 

 

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás 

hardverigénye alapján 

 Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak 

meghatározása 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum 

tartalmának közös véleményezése 

 Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított 

tartalom létrehozása 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

elkészítése 

 

Témakör: Online kommunikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 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 

TEVÉKENYSÉGEK 
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 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például 

menetrendekből, film- és kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az 

elektronikus naplóból 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból 

adatbázis-kezelő rendszer segítségével 

 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

 Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 

 Önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 
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Testnevelés 
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A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

 

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan 

fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés 

tanítási-tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 

életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 

kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 

példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, 

szűrés és feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és 

társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a 

szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. 
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A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy 

tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító 

tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

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

iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 

megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a 

tanuló értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 

tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 

tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 

produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 

bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység e területén, 

és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A 

tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 

eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és 

egészségfejlesztés a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi 

teherbírását fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. 

A sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 

közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotónia-tűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

 

 
Meghatározott óraszám: 

 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 93 
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SZÁMONKÉRÉSI FORMÁK, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 

 

A testnevelési órákon alkalmazott értékelési módszerek alapelvei: 

 Év elején az értékelési szempontok, elvárások ismertetése a tanulókkal 

Helyzetfeltáró értékelés 

 tájékozódás, az előzetes tudás, motoros képességek felmérése 

Formáló-segítő értékelés 

 folyamatosan, az elvégzett feladatokról pozitív-negatív megerősítés 

Szummatív - összegző értékelés 

 egy periódus lezárása, a tanulói teljesítmény összevetése a követelményekkel 

 objektív, mérhető teljesítmények figyelembe vétele 

 aktivitás, szorgalom, munkához való hozzáállás, kitartás 

 együttműködési készség, egyéni teljesítő képesség figyelembe vétele 

 tanuló saját képességeihez mért fejlődése 

 egészséges és reális énkép kialakítása 

 motiválja a tanulót 

  

 

Számonkérési formák:  

 Sportági feladatok felmérése, összetett gyakorlatok bemutatása 

 Motorikus próbák, kondicionáló tesztek felmérése 

 Szorgalmi feladat házi dolgozat a sportági ismeretekből 

 

Értékelési rendszer: 

 Az értékelés alapja a különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus 

képességekben nyújtott teljesítmény.   

 A tanuló önmagához mért fejlődése. 

 A teljesítmények méréséhez a különböző kritériumokra vagy normákra vonatkoztatott 

pontérték-táblázatokat alkalmazunk, melyeket a tanulók tudatosan nyomon követnek. 

 A motoros tanulói teljesítmények mellett az értékelés részét képezik még az érzelmi-

akarati tényezők, az órai aktivitás.   

 A minősítésbe beszámítjuk a tanuló által önállóan választott és rendszeresen gyakorolt 

szabadidős vagy versenyszerű sporttevékenységet. 

 

JUTALMAZÁS 

 A kiemelkedő teljesítményeket, a versenyeken elért jó eredményeket jeles 

érdemjeggyel, szaktanári dicsérettel jutalmazzuk.  

 Félévkor vagy év végén a kiemelkedő eredményt elért tanulók tantárgyi dicsértben 

részesülhetnek. 
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9. évfolyam: 

 
A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes 

középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak 

visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan 

képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, 

melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre 

inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

 

 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 
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− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 
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Éves órakeret: 36x4=144 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Sportjátékok 40 

 Torna jellegű feladatok 28 

Atlétikai jellegű feladatok 32 

Alternatív és szabadidős mozgásformák 28 

Önvédelem és küzdősportok 16 

Egészségkultúra, gimnasztika és prevenció (beépítve a sportágak óraszámába)  

Összesen 144 
 

Sportjátékok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 
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 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása  

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 

egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 
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● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok 

együttműködése 

 

 

Torna jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 
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● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 

Atlétikai jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömeg-kontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Futások: 
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● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–

100 m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső 

botátadással. Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 8-10 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, 

egy- és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika 

alapjaival emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika 

választása kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

 

Alternatív és szabadidős mozgásformák: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 
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− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén 

azok alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása és végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

− Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

 

Önvédelem és küzdősportok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 
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 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

Gimnasztika: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 
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 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 

 

 
10. évfolyam: 

 
A tantárgy oktatásának célja 

A tizedik évfolyamba lépve az előző években megkezdett sokoldalú alapozó és sportági 

jellegű pszicho-motoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés tovább folytatódik. A 

testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a mozgáshoz fűződő 

felnőttkori pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, napi életritmusba 

ágyazott struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok 

mentén az Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák kialakítása a középfokú nevelési-

oktatási szakaszban is folytatódik, a NAT-ban meghatározott tanulási kompetencia-

összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül 

az egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló 

mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az 

autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés 

sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban 

kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati 

hasznának tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani 

a mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló 

megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét az 

egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdekében, amelynek 

megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását stratégiai fontosságúnak tartja. 

Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú mozgástapasztalatai birtokában 

képes választani a különböző rekreációs mozgásformák közül, önálló és tudatos 

sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott mozgást, tudja és 

tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő 

iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon 

átívelő aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges 

mozgásformáit, a biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri, és egyre 

tudatosabban alkalmazza.  
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A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások 

kedvezően hatnak a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért 

teljesítmény maximum szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő 

hatások nélkül jelentős a visszaesés mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások 

során megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt 

testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az 

egyéni tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt 

módszerek. Itt fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló 

pedagógiai kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti 

folyamatait alakító, a pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és 

társértékelés egészít ki.  

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a 

tanulókat az általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a 

nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt 

szerepet kap. 

 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül 

erősíthetjük a tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittség összetevők 

fejlesztésére. A technológia adta lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek 

elmélyítésére nyílik mód, különböző projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét 

követve. 

 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 10. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 8–

9. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képesség összetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes 

középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak 

visszajelzései. 
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A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatás módszertani szempontból fokozott jelentőséget 

kap a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportág specifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan 

képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, 

melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre 

inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 
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− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

 

Éves órakeret: 36x4=144 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Sportjátékok 40 

 Torna jellegű feladatok 28 

Atlétikai jellegű feladatok 32 

Alternatív és szabadidős mozgásformák 28 

Önvédelem és küzdősportok 16 

Egészségkultúra, gimnasztika és prevenció (beépítve a sportágak óraszámába)  

Összesen 144 
 

Sportjátékok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Két választott sportjáték alapvető sportág specifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 
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 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 

egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 
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● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok 

együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

Torna jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 
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További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 

Atlétikai jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 
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 Az egészségmegőrzést, a testtömeg-kontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–

100 m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső 

botátadással. Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 8-10 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, 

egy- és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika 

alapjaival emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika 

választása kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával  

● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a 

diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek 

alkalmazásával (pl.: gumilabda, frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 
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Alternatív és szabadidős mozgásformák: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén 

azok alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása és végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

− Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 
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Önvédelem és küzdősportok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

 Dzsúdó 
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● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

Gimnasztika: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 

 
11-12. évfolyam: 

 
A tantárgy oktatásának célja 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely 

a felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatás módszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő 

módszerek egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás 

lépéseinek kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, 

végrehajtásáig. Ebben a tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul 

egyfajta segítővé, facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább 

felnőttként kezelő bizalomteljes légkör uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú 

tolerancia, a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan 

végrehajtja a különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, 

edzettséget fejlesztő eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az 
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uszodai környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett 

mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal 

rendelkezik a civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő 

tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit 

felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 

alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 

 

 

 

 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 
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PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges év végi eredmény. 

 

Órakeret: 36x3 óra=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

Témakör neve 
Óraszám 

11. évfolyam 

Óraszám 

12. évfolyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 11 10 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 20 18 

Torna jellegű feladatmegoldások 15 14 

Sportjátékok 27 25 

Testnevelési és népi játékok 12 10 

Önvédelmi és küzdősportok 11 6 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 12 10 

Összes óraszám: 108 93 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, 

végrehajtása, vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és 

társmegfigyelés segítségével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

 

 

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Dobások: 

 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabda- vagy gerelyhajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 
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 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 29 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 Talajon: 
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● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 

 Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

FOGALMAK 

billenés,  húzódás-tolódás támaszba 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 52 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre 

történő mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 
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● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 

egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a 

folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az 

eredményes játék érdekében 

 Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, 

cselezések irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák 

megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

FOGALMAK 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 
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TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

 

FOGALMAK 
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besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 
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● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 
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fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 

lépéses támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 
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 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
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A tantárgy oktatásának célja 

 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása.  

A kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára. A technikumok 9. évfolyamán 

feldolgozásra kerülő komplex természettudomány tantárgy a természeti folyamatokkal 

kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk 

– környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti.  

 

A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv a rendszerszintű 

gondolkodás támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat is 

tartalmaz. Ez a tartalmi elem a különböző műveltségterületek, tantárgyak közötti 

kapcsolódásokra hívja fel a helyi tantervkészítők, illetve tankönyvírók figyelmét. A 

dokumentum – jellegénél fogva – széles kereteket biztosít a megvalósító intézmények 

számára. Minden tematikai egység Ismeretek/fejlesztési követelmények rovatában gazdag 

tartalmi és módszertani lehetőséget (Lehetőségek a megvalósításra) kínál a feldolgozásra.  

A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon.  

 

A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de 

érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló 
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a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák 

előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. Az egészség tudatos megőrzése, a 

természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása a 

természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A 

felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex 

természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell 

arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő.  

 

 

 

 

 

 

 

Meghatározott óraszám 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 3 108 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

9. évfolyam 

 
 

A tantárgy részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére szolgál. 

Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, 

hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket 

fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. A tananyag feldolgozása során fontos a 

digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használata, valamint a természet iránti 

érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. 

Utóbbira külön időkeretet is biztost a Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez 

kapcsolódó időkeret bármely témához, a tanév során bármikor felhasználható.  

A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz és a 

biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás 

módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek 

vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és 

fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az 

élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. 

Ismereteket szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez 

hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk 
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összefüggéseire. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között. A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan 

elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint 

a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő 

differenciálásra, részletezésre is. 

 

A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

 a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;  

 legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására;  

 ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;  

 legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására;  

 legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

 a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;  

 az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;  

 az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.  

 az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;  

 az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése;  

 az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása;  

 az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Projekt: Globális problémák, fenntarthatóság 15 

Természeti erőforrások 8 

Környezetünk: természeti jelenségek, körforgás, környezetvédelem, 8 
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hulladékgazdálkodás 

Elemek, vegyületek, szerves molekulák 11 

Az élő szervezet felépítése, működése 19 

Betegségek 8 

A fény 5 

Tájékozódás térben és időben 5 

Kölcsönhatások 11 

Gyakorlás, összefoglalás 12 

Témazáró 6 

Összesen 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika 
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A tantárgy oktatásának célja 

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 korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az 

ismereteknek átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé 

teszik. Emellett kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá 

váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika 

művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai 

mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget 

érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) 

kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  

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 tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes 

leírni és magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés 

fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, 

korlátait és kockázatait. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki 

műveltségét a tanulásban, a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldásában. A tanuló képes matematikai problémák megoldása során 

és mindennapi helyzetekben egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. Felismer 

egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos 

megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a 

mennyiségek összehasonlításában. 
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Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

10. 2 72 

11. 2 72 

 

A továbbhaladás feltételei 

Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

10. évfolyam 

A fizika tapasztalati, empirikus tudomány. A fizika ezer szállal szövi át valamennyiünk 

mindennapjait. Meghatározza életminőségünket, a mai kor elképzelhetetlen a legalapvetőbb 

természettudomány eredményei nélkül. A Fizika tantárgy gyakran sokkal nagyobb nehézséget 

okoz a tanulóknak, mint bármely más reál tantárgy. A fizikai fogalmak és törvényszerűségek 

egyáltalán nem egyszerű, illetve (szemben a matematikával) logikus felépítésűek. Még az 

olyan alapvető és gyakran használt fogalmak is, mint pl. az erő, a tömeg, az energia igen 

magas szintű elvonatkoztatási képességet, fantáziát és a lényeg iránti fogékonyságot 

feltételeznek, legalább is akkor, ha valóban megérteni akarjuk ezeket és nemcsak formálisan 

befogadni, elfogadni. Valamennyi tudomány közül a fizika alkalmazza a matematikát 

legkiterjedtebben. Annak, aki fizikát akar tanulni, először ma matematikát kell készség 

szintjén elsajátítania. A matematika tudás a fizikatanulmányok előfeltétele, de nem több 

annál. A matematika módszerei segítik a fizikai gondolkodásmódot, de nem helyettesíthetik. 

Egy egyenletbe foglalt fizikai törvény megoldásához nemcsak a matematikát kell tudni, 

hanem sajátos fizikai ismeretekre, látásmódra és tapasztalatra is szükségünk van. Ennek 

megalapozását és készség szintű kifejlesztését tűzzük ki célul a 10. évfolyam fizika 

foglalkozásokon. 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 
 

Témakörök Órakeret 

SI mértékrendszer, prefixumok, mennyiségek átváltásai. 2 



 340  

Mechanikai alapismeretek, mozgások kinematikai leírása. Egyszerű 

mozgások: egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen változó 

mozgások, körmozgás. 

10 

Mozgások dinamikai leírása, Newton erőtörvényei, lendület. 

Periodikusan ismétlődő mozgások. A közlekedés és a sportolás fizikája. 
10 

Munka, energia, teljesítmény, hatásfok. A mechanikai energia-

megmaradás törvénye, konzervatív és disszipatív erőhatások szerepe a 

pontszerű testek mozgásának vizsgálatánál. 

10 

Pontrendszerek mozgásának leírása. Forgatónyomaték, egyszerű gépek 

használata a mechanika területén (csigák, lejtő, emelők). 
10 

Folyadékok mechanikája. Felületi feszültség, Pascal-törvény, felhajtóerő, 

Archimédész törvénye, úszás, lebegés, elmerülés jelenségének 

vizsgálata, szilárd testek és folyadékok sűrűségének meghatározása.  

10 

Termodinamikai alapismeretek, különböző hőmérsékleti skálák és ezek 

kapcsolata, hőmérséklet mérése, hőmérés eszközei. 
2 

Hőtágulás szilárd testeknél (lineáris, területi, térfogati) és folyadékoknál. 

A melegítés és a hűtés kalorimetriája, halmazállapot-változások 

energetikai vizsgálata. 

8 

Gázok termodinamikája, gáztörvények speciális esetei, egyesített 

gáztörvény és ennek alkalmazása különböző gázfolyamatoknál.  
10 

  

Összesen 72 

 

11. évfolyam 

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. 

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. 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 adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű 

tevékenységek révén valósítható meg. 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök Órakeret 
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Elektromos alapjelenségek, alapfogalmak. Az elektrosztatika alapjai, 

szigetelők és vezetők, szikrák, villámok. Elektromos potenciál, 

feszültség fogalma és értelmezése, töltéssűrítők és kondenzátorok, ezek 

különböző kapcsolási formái. 

10 

Az egyenáramú elektromos berendezések működésének alapjai, 

áramerősség, ellenállás fogalma és törvényei, telepek és ellenállások 

különböző kapcsolási formái. Elektromos energia és teljesítmény 

meghatározása. 

10 

Mágneses alapjelenségek, mágneses indukció különböző formái és 

törvényei. Váltakozó feszültségű elektromos hálózatok jellemzői. 

Generátorok és motorok. Elektromosság a környezetünkben, az 

elektromos áram élettani hatásai. 

12 

Mechanikai és elektromágneses hullámok, ezek szerepe a kommunikáció 

területén. A rádió, televízió, telefon működési elve, az elektromágneses 

sugárzás megismerése, ennek élettani hatásai. 

12 

Optikai alapismeretek. Fénytörés, fényvisszaverődés sík- és gömb-

felületeken. Tükrök és lencsék képalkotása, az emberi szem és a látás. 
10 

A Világegyetem megismerése. 10 

Környezetünk épségének megismerése. A fenntartható fejlődés és a 

fizika kapcsolata és lehetőségei. 
8 

Összesen 72 
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A tantárgy oktatásának célja 

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.  
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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. 

 

Továbbá cél a következő kompetenciák fejlesztése: 

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 
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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 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. 

 

 

Meghatározott óraszám 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

10. 2 72 
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11. 2 72 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

 

10. évfolyam: 

 

 
A 10. 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 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.  

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. 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 6 

A kőzetburok 10 

A légkör 9 
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A vízburok 7 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 15 

Projekt: Környezettudatosság 10 

Gyakorló, összefoglaló órák 10 

Témazáró 5 

Összesen 72 

 

 

 

 

 

 

 

11.évfolyam: 

 

 
A 11. 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 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. 

A témakörök feldolgozásakor kiemelt feladat, hogy a tanuló a következő képességek 

birtokában legyen: 

– földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat 

ismer fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg; 
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– 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. 

 

Továbbá a földrajz oktatás nélkülözhetetlen része, hogy a tanuló az alapvető topográfiai 

ismeretekkel rendelkezzen. 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 7 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 16 

Topográfiai ismeretek – A világ országai 7 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 9 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 7 

Projekt: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő 

dilemmái 

13 

Gyakorló, összefoglaló órák 8 

Témazáró 5 

Összesen 72 
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Magyar nyelv és – irodalom 
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A tantárgy oktatásának célja: 

A középfokú képzés szakaszában, a 9.kny–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és 

sokrétű cél- és feladatrendszere van: 

 Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát.  

 Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit. 

Ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, 

hogy a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 

stilisztikai árnyalatokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék. 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék 

nyelvük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan 

változik, s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 

szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 

kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 

adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 

A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. A 

képzési szakasz második felében a szerzői portrék és látásmódok is helyet kapnak. 

Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez 

fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló 

elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi 

kompetenciát is. 

 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, 

hogy olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési 

technikákkal rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve 

végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott 

vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az 

összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye.  

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 
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Meghatározott óraszám: 

 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. kny (nyelvi előkészítő) évfolyam  3 108 

9. évfolyam – magyar nyelv 1 36 

9. évfolyam – irodalom  3 108 

10. évfolyam – magyar nyelv 2 72 

10. évfolyam – irodalom  3 108 

11. évfolyam – magyar nyelv 1 36 

11. évfolyam – irodalom  2 72 

12. évfolyam – magyar nyelv 1 31 

12. évfolyam - irodalom 2 62 

 

Értékelési szempontok, a továbbhaladás feltételei: 

 

A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni: 

– milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét; 

– megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket; 

– birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak; 

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

a felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére; 

Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos 

ellenőrzése és értékelése. A magyarórákon értékelni kell a tanulók 

– szóbeli megnyilvánulását, 

– írásbeli teljesítményét. 

A szóbeli megnyilvánulások lehetnek 

– feleletek, 

– hozzászólások, 

– kiselőadások stb. 

Az írásbeli teljesítmények 

– a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása, 

– alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása, 

– feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása, 
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– esszé, értekezés, műértelmezés, 

– házi fogalmazások. 

 

A tanuló az aktuális tanév végére sajátítsa el az adott évfolyam tematikai egységeit, 

kulcsfogalmait, fejlesztési követelményeit, s ezekről szóban és/vagy írásban a fentiekben 

megfogalmazott számonkérési lehetőségeknek megfelelően legalább elégséges szinten 

teljesítsen. Az elégséges minősítés a mindenkori érettségi vizsgakövetelményekhez 

igazodik. 

 

 

9. kny (nyelvi előkészítő) évfolyam 

 
Éves órakeret: 36x3=108 óra 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Bevezetés- Diagnosztikus mérések: Helyesírás, 

szövegértés 
4 

Tanulásmódszertan 8 

A kommunikáció alapjai 7 

Szövegről szövegre – szövegértés, szövegértelmezés 11 

A magyar grammatika alapjai 10 

Helyesírásunk alapjai – A helyesírás fejlesztése  13 

A fogalmazás lépései, szövegalkotás 10 

Az írott szöveg feldolgozása 7 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása 10 

Műnemek, műfajok 8 

A nyelvek világa 10 

Összefoglalás, számonkérés 10 

                                                                                                                         

Összesen: 
108 

 

 

 

Témakörök Órakeret 

Bevezetés- Diagnosztikus mérések: Helyesírás, szövegértés 4 

Ismerkedés, a tanév követelményeinek ismertetése, diagnosztikus mérés: 

helyesírás 

 

Diagnosztikus mérés: szövegértés  
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Tanulásmódszertan 8 

A legfontosabb tanulási módszerek  

A tanulás külső és belső feltételei  

Az aktív figyelem  

Lényegkiemelés, vázlatírás  

Könyv- és könyvtárhasználat  

Internetes anyagkeresés  

Kiselőadás, felelet  

Prezentáció  

A kommunikáció alapjai 7 

Mi a kommunikáció?  

A hatékony kommunikáció   

A kommunikáció formái  

A kommunikációs kapcsolat  

A nem nyelvi kommunikáció  

A nyilvános beszéd  

A vita  

Szövegről szövegre – szövegértés, szövegértelmezés 11 

Témáról témára  

Egy téma körül  

Szövegek között  

Irodalmi és nem irodalmi szövegek  

Szövegértési gyakorlat: hivatalos stílusú szövegek (hivatalos levelek)   

Szövegértési gyakorlat: hivatalos stílusú szövegek (jogi szövegek)  

Szövegértési gyakorlat: gyakorlati szövegtípusok (pl. menetrend, számla, 

használati útmutató) 
 

Szövegértési gyakorlat: tudományos (szakmai) stílusú szövegek  

Szövegértési gyakorlat: publicisztika  

Szövegértési gyakorlat irodalmi szövegekben  

A magyar grammatika alapjai 10 

A nyelvi szintek  

A magyar nyelv hangrendszere  

A hangok kapcsolódásának törvényszerűségei  

Szóelemek  

Gyakorlatok  

A magyar nyelv szófaji rendszere (áttekintés)  

Szófajtani elemzések  

Szószerkezetek  

Egyszerű mondatok elemzése  

Összetett mondatok elemzése  

Helyesírásunk alapjai – A helyesírás fejlesztése  13 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei  

A magánhangzók és a mássalhangzók  

A különírás és az egybeírás  

A kezdőbetű  

A tulajdonnevek helyesírása  

Gyakoribb tulajdonnevek –i származékos alakjainak helyesírása  

Az idegen szavak helyesírása  
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Központozás, az írásjelek  

A fogalmazás lépései, szövegalkotás 10 

Témaválasztás; a témához, kontextushoz megfelelő szövegtípus és műfaj 

kiválasztása  
 

Anyaggyűjtési technikák  

Az anyag elrendezése: vázlatírás, a logikus felépítés fontossága  

Mikroszerkezeti egységek: szövegmondat, mondattömb, bekezdés 

(szövegkohéziós eszközök) 
 

Bekezdések, tételmondatok  

Makroszerkezeti egységek: bevezetés, tárgyalás, befejezés  

Érvelés, érvelési technikák  

Az érvelő szövegtípus  

Gyakorlati szövegtípusok: kérvény, panaszos levél, ajánlás  

Gyakorlati szövegtípusok: motivációs levél  

Az írott szöveg feldolgozása 7 

Információk visszakeresése szövegben  

Lényegkiemelés  

A bevésés segítői  

Vázlatírási technikák  

Vázlatírási gyakorlatok  

Feladatok megoldása  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása 10 

Szókincsfejlesztési gyakorlatok   

A helyes beszéd technikája: artikulációs gyakorlatok   

Mondat- és szövegfonetikai eszközök  

A kifejező szövegmondás   

A nem nyelvi kommunikáció eszközei  

Gyakorlati szövegtípusok: előadás, vitaindító, vita  

Gyakorlati szövegtípusok: felszólalás, hozzászólás  

A szónoki beszéd  

Műnemek, műfajok 8 

A művészetek rendszere; az irodalom mint a „szó művészete”  

Az irodalmi művek csoportosítása: szerző szerint, forma szerint, esztétikai 

érték szerint, műnemek szerint 
 

Epika, epikus műfajok  

A novellaelemzés szempontjai, gyakorlat  

Líra, lírai műfajok  

A verselemzés szempontjai  

Verselemzési gyakorlatok  

Dráma, drámai műfajok  

A nyelvek világa 10 

Anyanyelvünk változatai  

A csoportnyelvek  

Az ifjúsági nyelv  

Az argó és a szleng  

Nyelvjárások  

Anyanyelvünk és más nyelvek  

A határon túli magyarok nyelvhasználata  

A kettősnyelvűség, a kétnyelvűség és a kevertnyelvűség  
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A nyelvi tervezés, nyelvpolitika  

A nyelvművelés  

Összefoglalás, számonkérés 10 

                                                                                                                

Összesen: 

108 

 

 

9. évfolyam 
 

 
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. 

 

Magyar nyelv 
 

 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

 

 

Témakörök Órakeret 

Bevezető 3 

Kommunikáció 11 

A nyelvi rendszer 22 

Összesen 36 

 

 

Témakörök/Órakeret 

 

I.   Bevezetés – nyelvi kompetencia mérés                                                                          3 
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II. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció       11 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói 

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                                                                                                                                  

22 

A nyelv mint jelrendszer 

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 szófajváltás, a többszófajúság 

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 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

 

 

                                                                                 

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

kommunikáció 

 

 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 



 357  

 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 

 

 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 

 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 
 

 

 

Témakörök Órakeret 

X. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 10 

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

XII. A görög irodalom 18 

XIII. A római irodalom  6 

XIV. A Biblia mint kulturális kód 12 

XV. A középkor irodalma 14 
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XVI. A reneszánsz irodalma  20 

 

XVII.    A barokk és a rokokó irodalma 7 

XVIII. Felzárkóztatás, tehetséggondozás 13 

Összesen: 108 

 

 

 

 

 

Témakörök Órakeret 

 

X. Ismétlés, bevezetés az irodalomba – művészet, 

irodalom 

10 

 

E) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és 

irodalom. Az irodalom születése, hatása. Az irodalmi 

kommunikáció 

2 

F) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 

 

2 

 

G) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 2 

 

 

H) Műnemi-műfaji rendszer 

4 

 

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

D) Az ősi magyar hitvilág 3 

E) A görög mitológia 4 

F) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 

 

2 

 

XII. A görög irodalom 

18 

 

C) Az epika születése 

7 

 

D) A görög líra, az időmértékes verselés 

5 

 

      C)  A görög dráma 

6 

 

XIII. A római irodalom 

 

6 

 

XIV. A Biblia mint kulturális kód 

 

12 

 

C) Az Ószövetség 

5 

 7 
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D) Újszövetség 

 

XV. A középkor irodalma 

14 

 

E) Egyházi irodalom 

5 

 

F) Lovagi és udvari irodalom 

3 

 

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

H)  A középkor világi irodalma 

 

3 

 

 

XVI. A reneszánsz irodalma 

20 

 

F) A humanista irodalom 

5 

  

 

G) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra 

születése, hatása az irodalomra, a magyar nemzeti 

tudatra 

4 

 

H) A reformáció világi irodalma 

3 

 

I) Líra a reformáció korában 4 

J) Dráma a reformáció korában 4 

XVII.    A barokk és a rokokó irodalma 7 

C) Epika 5 

D) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 

XVIII. Felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, illetve a tanár 

által választott alkotók, művek tanítása 

13 

Összes óraszám 108 

 

 
TÉMAKÖR: Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

 

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

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

 

 

 

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

 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: A görög irodalom 

– 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  
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– 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: A római irodalom  

 

– 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: A Biblia mint kulturális kód  
 

 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 
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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: A középkor irodalma 

 

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

oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 

 

 

 

TÉMAKÖR: A reneszánsz irodalma 

                                       

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

irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

 

                   A reformáció világi irodalmából 

 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 

 

 

                      Líra a reformáció korában 

 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 

 
 

                       Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

 

 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 
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 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: A barokk és a rokokó 

 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 

 

 
 

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 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

 

 

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) 
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Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 

 

10. évfolyam 
 

Magyar nyelv 
 

A tantárgy oktatásának célja: 

 

 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 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 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. 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 
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Témakörők 

 

 

Órakeret 

 

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

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

 

 

 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszédhelyzet 3 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 4 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 4 

A szöveg kifejtettsége 3 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, 

forgatókönyv) 

4 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek 

szerint 

4 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  4 

Az esszé 4 

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

motivációs levél) 

4 

Az intertextualitás 3 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében 4 

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

motivációs levél) 

4 

Az intertextualitás 4 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg értelmezésében 4 

 

Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok 

 

 

A stílus fogalma és hírértéke 3 

A stílus kifejező ereje 3 

Stílusrétegek: 

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

4 

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

archaikus) 

4 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat) 3 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 4 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, 

érintkezésen nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek 

/összetett költői kép, allegória, szimbólum/) 

4 

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

szövegekben 

4 

A stílus fogalma és hírértéke 4 

A stílus kifejező ereje 4 

Stílusrétegek: 

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

 

4 

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

archaikus) 

4 
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A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális stílus, a körmondat) 4 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 4 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, szinesztézia/, 

érintkezésen nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, összetett szóképek 

/összetett költői kép, allegória, szimbólum/) 

5 

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

szövegekben 

5 

 Összesen 

72 óra 

 

 

 

 

Témakör: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

 

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 

 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

 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 – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  
 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A stílus szerepének tudatosítása 
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 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalom 
 

 

A tantárgy oktatásának célja:  

 

 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.  
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 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 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 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. 

  

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

 

 

Témakörők 

 

 

Órakeret 

 

1. A felvilágosodás irodalma 

 

 

           a) Epika      

           Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) 2 

           Voltaire: Candide (részletek) 2 

            b) Színház- és drámatörténet  

           A francia klasszicista dráma 2 

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

2 

            Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. (részletek) 2 

            c) Líra  

            Robert Burns: John Anderson 1 

            Robert Burns: Falusi randevú 1 

 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 
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a) Epika   

            Csokonai Vitéz Mihály:  

            Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon   (részletek) 

2 

b) Líra   

            Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok (részletek) 2 

            Portré: Csokonai Vitéz Mihály 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 2 

            Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 1 

            Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 2 

   Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz 2 

 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

 

 

            a) Líra  

            Portré: Berzsenyi Dániel  1 

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 2 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 2 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 1 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 2 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 1 

            Portré: Kölcsey Ferenc  1 

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 2 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 2 

            b) Epika  

Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok (részletek) 1 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 1 

            c) Színház és dráma  

            Katona József: Bánk bán 4 

 

2. A romantika irodalma 

 

 

           a) Az angolszász romantika 1 

           George Byron egy műve 1 

           Sir Walter Scott: Ivanhoe (részletek) 1 

           Edgar Allan Poe: A Margue utcai gyilkosság 1 

           b) A francia romantika 1 

           Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame (részlet) 3 

           c) A német romantika 1 

           Heinrich Heine: Loreley 1 

           d) Az orosz romantika 1 

           Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin (részletek) 3 

           e) A lengyel romantika 1 

           Adam Mickiewitz: A lengyel anyához 1 

 

3. A magyar romantika irodalma 

 

 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 1 
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            a) Vörösmarty Mihály 1 

            Szózat 2 

            Gondolatok a könyvtárban 2 

            A merengőhöz 1 

            Előszó 2 

            A vén cigány 2 

            Csongor és Tünde 2 

            b) Petőfi Sándor 1 

            A négyökrös szekér 1 

            A bánat? egy nagy oceán 1 

            A természet vadvirága 1 

            Fa leszek, ha… 1 

            Reszket a bokor, mert… 1 

            Minek nevezzelek? 1 

            Egy gondolat bánt engemet 2 

            A puszta télen vagy Kis-Kunság 

            A XIX. század költői 

2 

            Fekete-piros dal 1 

            A helység kalapácsa 3 

            Az apostol (részlet) 2 

            c) Jókai Mór 1 

            A tengerszem tündére 2 

            A huszti beteglátogatók 2 

            Az arany ember 4 

            B) Tudományos élet a romantika korában 1 

            Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) 1 

            Bajza József: Dramaturgia és logikai leckék (részlet) 1 

 

Kötelező olvasmányok: 

 

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: 

 

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) 
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Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

 

 

Témakör: A felvilágosodás irodalma 

 

A, Az európai felvilágosodás 

 

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 

 

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: 

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 
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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: A romantika irodalma 

 

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: A magyar romantika irodalma  

 

A, Életművek a magyar romantika irodalmából 

a, Vörösmarty Mihály 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 

Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 
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 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 

 

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 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább 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 
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B, Irodalomtudomány a romantika korában 

Fogalmak: 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

 

 

 

11. évfolyam 
 

 
A tantárgy oktatásának célja: 

 

Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és 

érzelemfejlesztés mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, 

felkészítse őket a továbbtanulásra. 

 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének nagy állomásait, az érvek, 

illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek birtokában képesek legyenek 

arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a műfaji és a stilisztikai 

követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg esetében – a helyesírási 

szabályoknak.  

 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence 

tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, 

mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok 

tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

 

 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a 

magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló 

bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a 

korokban keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

 

 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek 

legyenek a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a 

metaforikus szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, 

közmondásokat, szállóigéket. 

 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és 

-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy 

mű értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – 

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 
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 Cél, hogy a  képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit, 

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi 

alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció 

összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő 

problémafelvetést érzékelni. 

 

 A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok 

átfogó életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – 

döntően egy műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról 

metszetet kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő 

jelentőségű, már lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi 

mozgalmait.  

 

 

Magyar nyelv 
 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

 
A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult 

szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése 

különféle műfajú és témájú és megjelenésű (például multimédiás-digitális, audiovizuális) 

szövegek értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek 

alkotásában. 

 

 

TÉMAKÖRÖK ÓRAKERET 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 15 

 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv 

7 

 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, 

nyelvtípusok 

10 

 

Szótárhasználat 4 

 

Összes óraszám 36 
Témakörök 

 

Órakeret 

 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 15 

A retorika és kommunikáció, a retorika fogalma  

A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései   

Retorika az ókorban  

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai 

hatása 

 

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

jellemzőik 
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Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok  

Az érvelés módszere  

A retorikai szövegek kifejezőeszközei  

A kulturált vita szabályai   

A befolyásolás módszerei  

Az előadás szemléltetésének módjai (bemutatás, prezentáció).  

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv   

7 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás során  

A társalgás udvariassági formái  

A beszédaktus  

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

Kommunikáció és pragmatika  

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 10 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó rendszer  

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés  

A beszéd mint cselekvés  

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok   

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban, gondolkodásunk alakításában  

Szótárhasználat                                                                                                                                   4 

 

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

 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 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő 

célok elérésére nyelvi eszközökkel 
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 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 

 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 

- 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 

 

 

 

 

 

 

Irodalom 

 
 

A klasszikus modernség irodalma 36 
 

G) A nyugat-európai irodalom 4 

 

H) Az orosz irodalom 

 

7 

 

I) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 4 
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J) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 21 

               Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  

c) Arany János 9 

 

d) Mikszáth Kálmán 5 

 

K) Színház- és drámatörténet 3 

 

L) Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak magyar irodalmából 

4 

 

A magyar irodalom a XX. században 36 
 

D) Életművek a XX. század magyar irodalmából  

e) Herczeg Ferenc  2 

 

f) Ady Endre 7 

 

g) Babits Mihály  7 

 

h) Kosztolányi Dezső 6 

 

E) Portrék a XX. század magyar irodalmából 6 

c) Móricz Zsigmond 4 

 

d) Wass Albert 2 

 

F) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I. 8 

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

Juhász Gyula 5 

 Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 3 

 

                                                                            Összes óraszám: 72 
 

 

 

 

A klasszikus modernség irodalma 36 
A) A nyugat-európai irodalom 4 

c) Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: 

Vörös és fekete   

                  (részletek)             

 

 

d) Színház- és drámatörténet: 

                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) 

 

 

B) Az orosz irodalom 7 

e) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg             

f) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés  
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(részletek) 

g) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála    

h) Színház- és drámatörténet: 

                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály vagy Ványa bácsi 
 

 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 4 

d) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó  

                   Az albatrosz   

e) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson  

                   Költészettan  

f) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje                    

D) Romatika és realizmus a XIX.század magyar irodalmában              21 

Életművek a XIX.század második felének magyar irodalmából  

c) Arany János 9 

 Epika  

              Toldi estéje  

 Balladák  

              Ágnes asszony  

              V. László  

              Vörös Rébék  

              Tetemre hívás  

 Líra  

             Fiamnak  

             Letészem a lantot  

             Kertben  

             Visszatekintés  

             Epilógus  

             Kozmopolita költészet  

             Mindvégig  

d) Mikszáth Kálmán 5 

            Az a fekete folt  

            Bede Anna tartozása  

           Tímár Zsófi özvegysége  

            A bágyi csoda  

            Beszterce ostroma  

E) Színház- és drámatörténet  3 

      Madách Imre: Az ember tragédiája  

F) Szemelvények a XIX.század második felének és a 

századfordulónak magyar irodalmából    

4 

e) Tompa Mihály  

            A gólyához  

            A madár, fiaihoz  

f) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek)  

            A láthatatlan ember (részlet)  
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g) Vajda János  

           Húsz év múlva  

A magyar irodalom a XX. században 36 

A) Életművek a XX.század magyar irodalmából  

      a) Herczeg Ferenc 2 

       Az élet kapuja  

       Fekete szüret a Badacsonyon  

      Színház- és drámatörténet: Bizánc  

 

b) Ady Endre 7 

      Góg és Magóg fia vagyok én…  

      A Hortobágy poétája  

      Héja-nász az avaron  

      Lédával a bálban  

      Párisban járt az Ősz  

      Harc a Nagyúrral  

      Új vizeken járok  

      Az ős Kaján  

      A Sion-hegy alatt   

      Az Úr érkezése  

       Kocsi-út az éjszakában  

       Emlékezés egy nyár-éjszakára  

      Az eltévedt lovas  

      Ember az embertelenségben  

      Őrizem a szemed   

      c) Babits Mihály 7 

      In Horatium  

      A lírikus epilógja  

      Esti kérdés  

      Jobb és bal  

      Mint különös hírmondó…  

      Húsvét előtt   

      Ősz és tavasz közt  

      Jónás könyve; Jónás imája  

      Balázsolás  

      Cigány a siralomházban  

      d) Kosztolányi Dezső 6 

      A szegény kisgyermek panaszai (részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi képe) 

 

      Boldog, szomorú dal  

      Őszi reggeli  

      Halotti beszéd  

      Számadás  

      Hajnali részegség  

      Édes Anna  

      Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, melyben egy közönséges 

villamosútról ad megrázó leírást,  – s elbúcsúzik az olvasótól 
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B) Portrék a XX.század magyar irodalmából  

          a) Móricz Zsigmond 4 

                 Tragédia  

                 Szegény emberek  

                 Úri muri  

          b) Wass Albert 2 

                Adjátok vissza a hegyeimet!  

                Üzenet haza  

h) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I.  

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

         c) Juhász Gyula 2 

                Tiszai csönd  

                Anna örök  

         d) Tóth Árpád 3 

                Esti sugárkoszorú  

                Lélektől lélekig  

                Isten oltó-kése  

               Jó éjszakát  

           e) Karinthy Frigyes 3 

               Így írtok ti (részletek)  

               Találkozás egy fiatalemberrel  

               Tanár úr, kérem  

 

 

 

 

TÉMAKÖR:   A klasszikus modernség irodalma 
 

                      A realizmus a nyugat-európai irodalomban 
 

                           A realizmus az orosz irodalomban 

 

 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 
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                              A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

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 

 

 

 

 

Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

4. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

 

a) Arany János 

 

 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 
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                       b, Mikszáth Kálmán 

 

 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 

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

 

 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  

 

 

6. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula 

 

 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 
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FOGALMAK 

nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

 

TÉMAKÖR: A magyar irodalom a XX. században 

 

            Életművek a XX. század magyar irodalmából 

 

Herczeg Ferenc 

 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 

 

 

Ady Endre 

                           

 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 
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                        Babits Mihály 

 

 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 

 

 

                          Kosztolányi Dezső 

 

 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 

 

 

Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 
 

          Móricz Zsigmond 

                      Wass Albert 
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 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 

 

FOGALMAK 

naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                                

    Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói 

                         Juhász Gyula,   

                   Tóth Árpád 

                         Karinthy Frigyes 
 

 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 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

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

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 

vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

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

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 
 

Magyar nyelv 

 

 
Éves órakeret: 31x1=31 óra 

 

 

 

Témakör Órakeret 
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Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 

nyelvemlékek 

8 

 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 

norma 

10 

 

Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 13 

 
                                                                            Összes óraszám: 31 
 

 

 

Témakör Órakeret 

 

I. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek 8 

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei  

A magyar nyelvtörténet korszakai  

Nyelvemlékek  

A szókészlet változása a magyar nyelv történetében  

Nyelvújítás  

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban  

II. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma 10 

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

rétegnyelvek 

 

Anyanyelvünk rétegződése II.- A nyelvjárások és a nyelvi norma  

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma eltérései   

Nyelvünk helyzete a határon túl  

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés  

III. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 
13 

 

 

 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 

 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 
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 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  

 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 

 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 

 

Irodalom 

 
Éves órakeret: 31x2=62 óra 

 

 

I.  A moderizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma 13 
 

F) Avantgárd mozgalmak  3 

 

G) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 1 
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H) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 

 

I) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 3 

 

J) A posztmodern világirodalom 2 

 

II.  A magyar irodalom a XX. században II. 40 
 

E) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 8 

         József Attila 8 

 

F) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 6 

a, Örkény István  2 

 

b, Szabó Magda 2 

 

c, Kányádi Sándor 2 

 

G) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.                  25 

g) Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 1 

 

Krúdy Gyula 3 

 

Weöres Sándor 1 

 

h) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 3 

 

                  Radnóti Miklós 5 

 

i) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 5 

                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

j) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 

    Nagy László 

k) Metszet a tárgyias irodalomból  2 

    Pilinszky János 

l) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

   Illyés Gyula 

H) Színház- és drámatörténet 3 

            Örkény István 

 

2 

 

            Szabó Magda 1 

 

III.  A XX. századi történelem az irodalomban 5 
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f) Trianon 1 

 

g) Világháborúk 1 

h) Holokauszt 1 

 

i) Kommunista diktatúra 1 

 

j) 1956 1 

IV.  Kortárs magyar irodalom 1 

V.    Felkészülés az érettségi vizsgára 3 
  

                                                                            Összes óraszám: 62 

 

 

I.  A moderizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma 13 
 

K) Avantgárd mozgalmak  3 

 

L) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 1 

 

M) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 

 

N) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 3 

 

O) A posztmodern világirodalom 2 

 

II.  A magyar irodalom a XX. században II. 40 
 

I) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 8 

         József Attila 8 

 

J) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 6 

a, Örkény István  2 

 

b, Szabó Magda 2 

 

c, Kányádi Sándor 2 

 

K) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.                  25 

m) Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 1 

 

Krúdy Gyula 3 

 

Weöres Sándor 1 

 

n) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 3 



 393  

 

                  Radnóti Miklós 5 

 

o) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 5 

                       Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

p) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 

    Nagy László 

q) Metszet a tárgyias irodalomból  2 

    Pilinszky János 

r) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

   Illyés Gyula 

L) Színház- és drámatörténet 3 

            Örkény István 

 

2 

 

            Szabó Magda 1 

 

III.  A XX. századi történelem az irodalomban 5 

k) Trianon 1 

 

l) Világháborúk 1 

m) Holokauszt 1 

 

n) Kommunista diktatúra 1 

 

o) 1956 1 

IV.  Kortárs magyar irodalom 1 

V.    Felkészülés az érettségi vizsgára 3 
  

                                                                            Összes óraszám: 62 

 

 

 

 

 

 

I. A modernizmus irodalma 13 

   A) Avantgárd mozgalmak 3                                                                                  

d) Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb avantgárd irányzatok  

e) Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút  

f) Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (részlet)  

   B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 1 

b) Thomas Stearns Eliot: A háromkirályok utazása (részlet)  

   C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 4 

d) Franz Kafka: Az átváltozás  

e) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Mario és a varázsló  
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f) Bulgakov: A Mester és Margarita  

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 3 

                 Irodalom és színház 

                 Bertolt Brecht: Koldusopera vagy Kurázsi mama 

                  

 

 

                 Samuel Barclay Beckett: Godotra várva     

                 vagy  

                 Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

 

E) A posztmodern világirodalom 2 

c) Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio (részletek)  

d) Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 

 

 

II. A magyar irodalom a XX. században II. 40 
A) Életmű a XX.század magyar irodalmából II. 8 

József Attila 8 

           Tiszta szívvel  

           Nem én kiáltok  

           Reménytelenül  

           Holt vidék  

           Óda  

           Flóra  

           Kései sirató  

           A Dunánál  

           Levegőt!   

           Tudod, hogy nincs bocsánat  

           Nem emel föl  

           (Karóval jöttél…) 

           (Talán eltünök hirtelen…) 

 

 

 

 

 

B) Portrék a XX.század magyar irodalmából 6 

a) Örkény István 2 

                Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda 2 

                Az ajtó  

c) Kányádi Sándor 2 

                Fekete- piros  

                Halottak napja Bécsben  

                Sörény és koponya (részlet)  

                Valaki jár a fák hegyén  

C) Metszetek a XX.század magyar irodalmából  

         

25 

a) Metszetek: Egyéni utakon 5  

Krúdy Gyula 3 

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

                – Ötödik út  

 

Szabó Dezső 1 

                  Feltámadás Makucskán  

Weöres Sándor 1 

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

b) Metszetek a modernista irodalomból - a Nyugat alkotói 8 

Szabó Lőrinc 3 

                  Semmiért Egészen  

                  Mozart hallgatása közben 

                 Tücsökzene (részletek) 

 

 

Radnóti Miklós 5 

                  Járkálj csak, halálraítélt!   

                  Hetedik ecloga  

                  Erőltetett menet  

                  Razglednicák  

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 5 

Dsida Jenő  

         Nagycsütörtök  

        Arany és kék szavakkal  

Reményik Sándor  

       Halotti beszéd a hulló leveleknek  

       Eredj, ha tudsz (részlet)  

Áprily Lajos  

       Tavasz a házsongárdi temetőben  

       Március  

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 2 

Nagy László 2 

       Ki viszi át a Szerelmet  

       Adjon az Isten  

e) Metszet a tárgyias irodalomból –az Újhold alkotói 2 

Pilinszky János 2 

       Halak a hálóban  

       Apokrif  

       Négysoros  

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 1 

Illyés Gyula 1 

Puszták népe (részlet)  

D) Színház-és drámatörténet 3 

c) Örkény István: Tóték 2 

d) Szabó Magda: Az a szép fényes nap (részlet) 1 

III. A XX. századi történelem az irodalomban 5 

Trianon: Juhász Gyula: Trianon 1 

Világháborúk: Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…     1 
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Holokauszt: Szép Ernő: Emberszag (részlet) 

 

1 

Kommunista diktatúra: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról vagy George 

Orwell: 1984 (részletek) 

1 

1956: Márai Sándor: Mennyből az angyal vagy Halotti beszéd 1 

IV. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 1 

V. Felkészülés az érettségi vizsgára 3 

 

 

TÉMAKÖR: A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma  

 

                    Avantgárd mozgalmak 

                    A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

                    A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

                    Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                A posztmodern világirodalom 

 

 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 

 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 

 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: A magyar irodalom a XX. században II.  

 

A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 

 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 
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 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. 

                               Örkény István  

                                        Szabó Magda  

                                       Kányádi Sándor 

 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 

a.) Metszetek: egyéni utakon 

                                   Szabó Dezső,  

                                   Krúdy Gyula 

Weöres Sándor 
 

 b.) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

                                 Szabó Lőrinc, 

                                 Radnóti Miklós 

 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

            Dsida Jenő 

                                 Reményik Sándor 

                                 Áprily Lajos 

 
 d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

                                 Nagy László 
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e.)Metszet a tárgyias irodalomból  

           Pilinszky János 

 

f.) Metszet az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

           Illyés Gyula 

 

 

 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 

 

D, Színház- és drámatörténet  

 
                                      Örkény István 

                                      Szabó Magda  
 

 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: A  XX. századi történelem az irodalomban 

 

              a, Trianon  

              b, Világháborúk 
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              c, Holokauszt 

              d, Kommunista diktatúra 

              e, 1956 

 

 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: Kortárs magyar irodalom 
 Szabadon választható szerzők és művek a kortárs magyar irodalomból. 

 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

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 

 

 

 

 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

A) KOMPETENCIÁK 

Közép- és emelt szinten egyaránt  
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1. Szövegértés 

 Információk feldolgozása és megítélése. 

 Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az 

olvasási cél összefüggésében.  

 Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű 

szótár, antológia, kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM, 

Magyar Elektronikus Könyvtár). A célirányos, etikus és kritikus információhasználat. 

 Nyelvi, kommunikációs és irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus 

információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, 

megítélésében.  

 Személyes állásfoglalás kialakítása különféle gondolatokról, ismeretekről, véleményekről. 

Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése. 

 Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak és az adott szempontnak 

megfelelően. A gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai 

szerveződés, a stílus jelentéshordozó szerepének megfogalmazása szépirodalmi, szakmai-

tudományos, publicisztikai és gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításával, 

értékelésével.  

 Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek 

tapasztalatait, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.  

 Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli utalások megfogalmazása. 

 A cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői vélemények, álláspontok 

felismerése, rekonstruálása, értékelése írott megnyilatkozásokban.  

 Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás 

különböző írásbeli és szóbeli közlésmódokban, a műfaji normák és a címzettek 

figyelembevételével.  

2. Írásbeli szövegalkotás 

 Széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása 

különböző témákban és különböző műfajokban a műfajnak, a témának, a címzettnek 

megfelelő szabatossággal. Tájékoztató, érvelő és esszé-típusú szövegek létrehozása a 

megadott témákban (pl. a kulturális örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet 

minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az emberi kapcsolatok, erkölcsi 

kérdések, érzelmek; a mindenkori jelen problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a 

tömegkommunikáció, az információs társadalom).  

 Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, 

ideértve az önellenőrzés és a javítás képességét.  

 A megnyilatkozás céljának és tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a 

köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.  

 Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, érvek megfogalmazása, a téma több nézőpontú 

értékelését is magában foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása 

az érvelés módszerével.  

 Műalkotások keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése (pl. 

költészetben, szépprózában, színházi előadásban, filmben, épített alkotásokban, a tárgyi 

világban, képzőművészetben, zenében). 
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 Gyakorlati írásművek szerkezeti, tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása (pl. 

hozzászólásban, pályázatban, levélben, önéletrajzban, kérvényben). 

 Az információk célirányos, etikus és kritikus felhasználása. 

3. Szóbeli szövegalkotás, beszéd 

 A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre 

törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.  

 A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak alkalmazása 

élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli 

előadásban. A nyelv zenei eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, 

hanglejtés, szünet – kifejező és pontos alkalmazása.  

4. Fogalomhasználat 

 Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló 

bemutatása, előadása.  

 Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak önálló alkalmazása a 

beszédhelyzetnek és a témának megfelelően.  

 Fogalmak összefüggéseinek és változó jelentésének megértése és bizonyítása példákkal. 

Kizárólag emelt szinten  

 Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is. 

 Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi 

norma alakulása, az irodalmiság fogalmának változásai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) ISMERETKÖRÖK 

Emelt szinten a középszintű tananyag ismerete is elvárás. Az ismeretkörök emelt szint 

című oszlopai kizárólag az emelt szinten elvárt többletet tartalmazzák.   
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MAGYAR NYELV 

 
1. témakör: Kommunikáció 

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

 

A nyelv mint 

kommunikáció  

 A kommunikációs folyamat 

tényezőinek, céljának, 

funkcióinak, valamint ezek 

összefüggésének megértése, 

bizonyítása beszédhelyzetek 

elemzésével, 

szövegértelmezéssel, 

szövegalkotással.  

 A kommunikáció folyamata. 

 A kommunikáció tényezői. 

 A kommunikációs cél és 

funkció. 

 A kommunikáció univerzális 

jellege.  

 A kommunikáció fogalmának 

interdiszciplináris jellege.  

 Néhány példa a különféle 

 

 

 

Pragmatika  

 

 

A sikeres nyelvhasználat 

gyakorlata 

 A nyelv működése, a 

nyelvhasználat különböző 

kontextusokban, különböző 

célok elérésére.  

 Együttműködési elvek.  

 Deixis.  

 

Nyelvi és vizuális  

kommunikáció  

  

  

  

Az emberi kommunikáció nem 

nyelvi jelei és kifejezőeszközei  

(pl. gesztusok, mimika, 

térközszabályozás, tekintet, 

külső megjelenés, testtartás, 

fejtartás, csend).   

 

A vizuális és a nyelvi jel, a 

vizuális és a nyelvi 

kommunikáció.  

 

 

 

A kommunikáció  

működése  

  

  

 A kommunikáció formája: a 

szóbeliség és az írásbeliség.  

 A szövegfajták tartalmi és 

formai jellemzőinek kapcsolata 
a kommunikációs folyamattal.  

 Példák a különböző 

közlésmódok kommunikációs 

funkcióira (párbeszéd, 

történetmondás, levél, üzenet, 

feljegyzés; köszönés, 

megszólításformák).  

  

 

Személyközi 

kommunikáció  

Kommunikációs zavar, 

manipuláció, elvárás, megfelelés.  

A közvetlen személyközi 

kommunikáció, az írott és az 

elektronikus 

tömegkommunikáció 

különbségei.  
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A 

tömegkommunikáció  

 A különféle kommunikációs 

helyzetekben elhangzó 

üzenetek céljának dekódolása, 

az üzenetek szándékának 

felismerése. 

 Tény és vélemény, tájékoztatás 

és véleményközlés 

megkülönböztetése a 

tömegkommunikációban 

 A kommunikáció típusainak, 
jellemzőinek megismerése: 

személyes, csoportos, 

nyilvános és 

tömegkommunikáció.   

 A tömegkommunikáció  

jellemzői, funkciói, 

megjelenési formái, nyelvi és 

képi kifejezési formái.  

 A reklámok, internetes 

felületek.  

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató és véleményközlő 

műfajok.  

  

  

2. témakör: A magyar nyelv története  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

A nyelv mint  

történeti  

képződmény  

Változás és állandóság a nyelvben. 

Nyelvi változások felismerése a 

jelenkorban és múltban, példák 

alapján.   

Szinkrón és diakrón 

nyelvszemlélet.  

A magyar nyelv 

rokonsága  

A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának bemutatása.   

  

 A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának kutatói, a 

nyelvrokonság kutatásának 

módszerei.  

 A magyar nyelvrokonság főbb 

bizonyítékai.  
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Nyelvtörténeti 

korszakok  

 

 

 

 

 

 

 A magyar nyelv történetének fő 
korszakai.  

 A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és 

nyomtatott nyelvemlékek (pl. A 

tihanyi apátság alapítólevele, Halotti 

beszéd és könyörgés, Ómagyar 

Máriasiralom).  

 A nyelvújítás lényege és jelentősége 

példák alapján.  

 Az ősmagyar, az ómagyar, a 

középmagyar korszak, az újmagyar 

kor.  

 A nyelvtörténeti korszakokat 

jellemző változások néhány 

példája a hangrendszerből, a 

nyelvtani rendszerből.  

 Az életmód, a történelem és a 

szókincs néhány összefüggése, 

anyagi és szellemi műveltség 

megjelenése a szókészletben 

néhány példával.  

 Nyelvtörténeti-nyelvtudományi 

kézikönyvek (pl. A magyar nyelv 

történeti-etimológiai szótára – 

TESZ).   

 A nyelvújítás története, hatása, 

értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a 

magyar nyelv sztenderdizációja.  

 Néhány szöveg nyelvi szempontú 

bemutatása a régi magyar irodalom 

köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes 

Kelemen).  

A magyar nyelv 

szókészletének 

alakulása  

A szókészlet rétegei: ősi örökség, 

belső keletkezésű elemek, 

jövevényszók, nemzetközi 

műveltségszók, idegen szavak.  

 

A szókincs jelentésváltozásának 

főbb típusai, tendenciái.  

 

 

Nyelvművelés  

  

 

A mai magyar nyelvművelés néhány 

kérdése.  

 A nyelvművelés fogalma,  

kérdései, feladata, színterei; a 

nyelvi norma.  

 A nyelvművelés szerepe az új 

nyelvi fejlemények, jelenségek 

értelmezésében.  

  

3. témakör: Ember és nyelvhasználat  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

Ember és nyelv  

 

A nyelv mint a gondolkodás része.   

A nyelv szerepe a világról formált 

tudásunkban.  

Korlátozott kódú nyelvek: 

gesztusnyelvek, jelnyelvek.   
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A jel, a 

jelrendszer  

  

 A nyelv mint jelrendszer.  

 A jel, jelek, jelrendszerek a 

nyelvi és nem nyelvi közlésben.  

 A nyelvi jel sajátosságai.  

 A jeltípusok.  

  

 

 

Általános 

nyelvészet  

   A nyelvek egyező és eltérő 

tulajdonságai, nyelvtipológia, 
főbb nyelvtípusok és jellemzőik  

(agglutináló, izoláló, flektáló).  

 Az anyanyelv és más, tanult, 

ismert nyelvek jellemző 

tulajdonságainak összehasonlító 

megfigyelése.  

 

 

 

 

Nyelvváltozatok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A nyelvváltozatok rendszere, a 

nyelv vízszintes és függőleges 

tagolódása.  

 A köznyelv jellemzői, használati 

területe.  

 A nyelv társadalmi tagolódása 

szerinti csoportnyelvek, azok 

jellemző használati köre, 

szókincse.  

 Csoportnyelvek, szaknyelvek, 

rétegnyelvek, hobbinyelvek. A 

szleng és az argó.  

 Egynyelvű szótárak.  

 A nyelv területi tagolódása:  

leggyakoribb nyelvjárásaink 

jellemzői, területi megjelenésük, 

a regionális köznyelv jellemzői.  

 A rétegnyelvi szótárak (pl.  

tájszótár, szaknyelvi szótár).  

 A szókincs szerepének jellemzése 

nem irodalmi és irodalmi 

művekben (pl. újságnyelvben, 

szaknyelvben, szociográfiában).  

Nemzetiségi 

nyelvhasználat és 

határon túli 

magyar 

nyelvűség  

 Hazánkban élő nemzetiségiek 

nyelvhasználata.  

 Nyelvünk helyzete a határon túl.  

 Nyelvi identitás.   

  

 A kétnyelvűség, kettősnyelvűség, 

kevert nyelvűség kérdései.  

 A nyelvközösség helyzete és 

nyelvhasználata közötti 

összefüggés.  

 

 

 

 

Nyelv és 

társadalom  

 Nyelvi sokszínűség, nyelvi 

tolerancia, nyelvi 

diszkrimináció.   

 A tömegkommunikáció, 

valamint az információs 

társadalom hatása a 

nyelvhasználatra.  

 Az információs társadalom 

hatása a nyelvhasználatra és a 

nyelvi érintkezésre  

 Az új „szóbeliség” (skype, chat) 

jelenségei és jellemzői.  

 

 

 

 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, 

kevert nyelvűség.  

  

  

 

Nyelv és politika  

  

   Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés, nyelvtörvény, 

norma.  

 Korlátozott kód.  
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 4. témakör: A nyelvi szintek  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

 

 

Hangtan  

  

  

  

  

 A magánhangzók és a 
mássalhangzók rendszere.  

 A hangkapcsolódási szabályosságok 

típusai és a helyesírás összefüggése.  

  

 Hangtani ismeretek: a magyar 

hangállomány ismerete, a 

hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői.  

 A magyar hangrendszer 

nyelvjárási eltéréseinek 

megfigyelése.  

 A magyar hangrendszer néhány 

nyelvtörténeti vonatkozása.  

 

 

A helyesírás  

  

 A magyar helyesírás 

rendszerszerűsége.   

 Helyesírási szótár, elektronikus 

szótárak az iskolai és hétköznapi 

szövegalkotásban.  

 A magyar helyesírás rendszere. 

A magyar helyesírás alapelvei.   

 A helyesírás stilisztikai 

változatai.  

 

 

Alaktan és  

szótan  

  

 A morfémák, szóelemek szerepe és 

helyes használata a szóalak 

felépítésében, a szószerkezetek 

alkotásában.  

 Az alapszófajok, a viszonyszók és a 

mondatszók.  

 Alaktani sajátosságok: a szótő, 

a szóelemek szerepe és 

funkciója, kapcsolódási 

szabályaik.  

 A szavak szófaji rendszerbe 

sorolásának kritériumai, 

hagyományai, egy lehetséges 

szófaji rendszer megismerése.  

 

 

A mondat 

szintagmatikus 

szerkezete  

 A szószerkezet fogalma, a 

szintagmák típusai, szerepük a 

mondat felépítésében, mondatbeli 

viszonyaik.  

 A mondatrészek fogalma, fajtái, 

felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok 

felépítésében (állítmány, alany, tárgy, 

határozó,jelző). 

 A vonzat.  

 

 

 

Mondattan  

  

  

 A mondat fogalma, a mondat 

szerkesztettség és mondatfajta 

szerinti típusai.   

 Az egyszerű és összetett mondatok 

felismerése, egyszerű mondatok 

elemzése.   

 A helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban.  

 Az egyszerű és összetett 

mondatok típusainak 

felismerése.   

 Összetett mondatok elemzése.  

 Mondatvariánsok közötti 

különbségek értelmezése (pl. a 

stílusérték szempontjából).   
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5. témakör: A szöveg  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

A szöveg és a 

kommunikáció  

 Szöveg, szövegösszefüggés, 

beszédhelyzet.   

 Szövegek jellemzőinek 

megfigyelése.  

 A címzett szerepe a szöveg 

megalkotottságában.  

 A szöveg fogalma, a szövegek 

jellemzőinek megfigyelése, 

megnevezése, rendszerezése.  

 Szövegpragmatika: 

szövegvilág, nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, forgatókönyv.  

 

 

 

 

 

A szöveg szóban 

és írásban  

  

  

  

 A szóbeliség és az írásbeliség 

hatása a szövegformálásra.   

 A szóbeli és írott szövegek 

szerepe, eltérő jegyei.   

 Szövegek alkotása a tájékoztató, 

érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformák néhány egyszerűbb 

műfajában.   

 A szövegfonetikai eszközök és az 

írásjelek értelmes, kifejező 

alkalmazása.  

 A szövegfonetika helyes 

használata (hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, szünet, beszédtempó).  

 

 

 Szövegek alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, 

vitázó közlésformák néhány 

összetettebb műfajában.   

 Érvelő esszék írása.  

 A szövegfonetika jelentősége, 

funkciója (hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, szünet, beszédtempó).  

  

 

 

 

 

A szöveg 

szerkezete és  

jelentése  

  

 

 

 

 A szöveg és a mondat viszonya.  

 A különféle szövegek felépítése, 

egységei.   

 Szövegméret, megjelenés.  

 A szövegkohézió, a témaháló és 

a cím.   

 Bekezdés, tömb, szakasz.  

  

 A szövegértelem összetevői: a 

pragmatikai, a jelentésbeli és a 

nyelvtani szintek.  

 Az elsődleges és másodlagos, 

mögöttes jelentés.  

 Szövegkohézió: téma–réma, 

topik, fókusz, kulcsszó.  

 A szövegmondat.   

 Nyelvtani tényezők a szöveg 

jelentésének megteremtésében:  

kötőszó, névmás, névelő, 

határozószó, előre- és 

visszautalás, deixis, 

egyeztetés. 
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Szövegértelmezés  

 

 A szövegértés, 

szövegfeldolgozás technikája, 

olvasási típusok és stratégiák.  

 

 

 A téma értelmezése mindennapi, 

ismeretterjesztő és szépirodalmi 

szövegekben.  

 

 

A téma értelmezése tudományos 

szövegekben.   

  

 

Az intertextualitás  

A szövegköziség, intertextualitás 

jelenségeinek értelmezése 

irodalmi és nem irodalmi 

szövegekben.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szövegtípusok  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Szövegtípusok jellemzői 

megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek szerint.   

 A legjellegzetesebb 

közlésmódok: a beszélt nyelvi 

társalgási és az írott monologikus 

szövegek   

 Nyelvhasználati színterek szerinti 

szövegtípusok: mindennapi, 

közéleti és hivatalos, 

tudományos, sajtó és média, 

szépirodalmi.  

 A továbbtanuláshoz, illetve a 

munka világában szükséges 

szövegtípusok: különböző típusú 

önéletrajzok, motivációs levél; 

különböző témájú hivatalos 

levelek (pl. panaszos levél), 

kérvény, beadvány; hozzászólás, 

felszólalás, vitaindító, rövid 

ünnepi beszéd; ajánlás, méltatás; 

szórólap szövege.  

 

 

 

 

 Szövegtípusok: monologikus, 

dialogikus és polilogikus; 

beszélt, írott, elektronikus; 

spontán, tervezett.  

 Közlésmódok: elbeszélő, leíró, 

érvelő.  

 Ismeretterjesztő, szépirodalmi 

és egyszerűbb tudományos 

szövegek elemzése (pl. a 

címzettek, a téma, a 

szóhasználat, a 

megszerkesztettség 

szempontjából).  

 

 

 

 

Az elektronikus 

írásbeliség és a 

világháló hatása a 

szövegre, 

szövegek a 

médiában  

  

 Az internetes szövegek jellemzői, 

az írott és internetes szövegek 

összehasonlítása, az eltérő és 

azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése.   

 Az internetes adatkeresés, a 

különböző forrásokból származó 

adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.   

 A különböző forrásból származó 

információk megadott 

szempontok szerint való 

 Digitális formájú szövegek 

alkotása, multimédiás 

kiegészítések használata.  

 Az írott és az elektronikus 

tömegkommunikáció  

szövegtípusait elkülönítő 

nyelvi és nem nyelvi tényezők.  

 Médiaközlések elemzése (pl. 

hír, kommentár, tudósítás, 

interjú, cikk, glossza, 

ismeretterjesztő szöveg): 
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összehasonlítása, megvitatása, 

kritikai következtetés levonása. 

A pontos és etikus hivatkozás.  

  

tartalmi, szerkezeti és 

szövegformálási kritériumai, 

nyelvhasználati, hatásbeli 

sajátosságai.  

6. témakör: A retorika alapjai  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

 

 

 

A nyilvános 

beszéd  

  

  

  

  

  

  

 A retorika mint a meggyőzés 

művelete a gondolatközlésben.  

A beszéd felépítése, a beszéd 

megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig.  

A hivatalos felszólalás, 

hozzászólás különböző 

helyzetekben, a nyilvános beszéd, a 

közszereplés főbb nyelvi és 

viselkedésbeli kritériumai.  

 A retorika jelentősége és 

alkalmazása.  

 A retorika mint a szónoklás 

tudománya.  

 Néhány történeti értékű és 

jelenkori szónoki beszéd retorikai 

eszközei és esztétikai hatása.  

 

 

 

 

 

 

Érvelés,  

megvitatás, vita  

  

 A kulturált véleménynyilvánítás és 

vita gyakorlata.   

 Az érvelés műfajai: a tétel, a 

bizonyítás, a cáfolat, az érv és az 

ellenérv.   

 Az érv felépítése. Az érvelés 

logikája, technikája; az érvek 

elrendezése. A releváns és a hibás 

érv megkülönböztetése.   

 A kiselőadás és a vizsgafelelet 

felépítése.   

 Az állásinterjú.   

 A hatásos előadásmód eszközei.  

  

 A szónok tulajdonságai, feladatai.  

 Az érvelési hibák.  

 A cáfolat módszerei.  

 Az előadás szemléltetésének 

módjai (bemutatás, prezentáció).  

  

 A hatásos meggyőzés és 

véleménynyilvánítás nyelvi 

(mondat- és szövegfonetikai 

eszközök) és nem nyelvi 

kifejezésbeli eszközei a különféle 

szövegműfajokban, az 

audiovizuális és multimédiás 

közlés különböző formáiban.  

 A hivatalos felszólalás, 

hozzászólás különböző 

helyzetekben.   

 

 

A  

szövegszerkesztés 

eljárásai  

 

 

Az összefoglalás funkciója és 

típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, 

tömörítés).  

 A szónoklat felépítése: bevezetés 

(az érdeklődés felkeltése, a 

jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, 

cáfolat, összekötő elem; befejezés 

(összefoglalás, kitekintés).   

 Indukció, dedukció.  
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7. témakör: Stílus és jelentés  

  

  VIZSGASZINTEK  

  Középszint  Emelt szint  

  

 

 

Szóhasználat 

és  

stílus  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Stílus és jelentés a mindennapi 

nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a 

szépirodalomban.  

 A jellegzetes stílustípusok 

(stílusárnyalatok) megismerése (pl. 

bizalmas, közömbös, választékos), 

felismerése, hatásának elemzése.  

 Egyszerű stílusjelenségek felismerése, 

magyarázata.  

 Stílusérték (alkalmi és állandó).   

 Stílushatás.  

 A szóhasználat nyelvtani, 

jelentésbeli és stiláris 

kötöttségei.  Jelentésszerkezet, 

jelentéselem, jelentésmező, 

jelhasználati szabály.   

 Denotatív, konnotatív jelentés.   

A szójelentés  

  

 A nyelvi szintek alkalmi és állandó 

stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban.  A szavak 

jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

 Egyjelentésű, többjelentésű szó, 

homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés.   

 Egynyelvű szótárak használata (pl. 

Magyar szinonimaszótár, Magyar 

értelmező kéziszótár), valamint 

kétnyelvű szótárak ismerete.  

 A hangalak és jelentés viszonya, 

jelentésmező.   

 Motivált és motiválatlan szavak. 

 A szójelentés változásai.   A 

jelentés szerepe a nyelvi 

szerkezetek kialakításában.   A 

szórend jelentésváltozatainak 

megfigyelése, hatásértelmezés.  

Stíluseszközök  

  

  

  

  

  

  

  

 A helyzetnek, kommunikációs célnak 

megfelelő stíluseszközök tudatos 

használata a szövegalkotásban.  

 Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és 

szépirodalmi szövegekben: hasonlat, 

metafora, metonímia.   Metaforikus 

jelentés.  

 Az egyszerűbb alakzatok: felsorolás, 

ismétlődés, ellentét, gondolatritmus.  

 A bonyolultabb szóképek:  

szinesztézia, szinekdoché, 

összetett költői kép, allegória, 

szimbólum.   Az alakzatok.   

 A szókészlet stilisztikája és a 

mondatstilisztikai eszközök (pl. 

archaizálás, evokáció, verbális 

stílus, nominális stílus, 

körmondat).  Hangszimbolika, 
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hangutánzás, hangulatfestés, 

alliteráció.  

Stílusréteg, 

stílusváltozat  

 A leggyakoribb stílusrétegek 

jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani 

jellemzőkkel.  

 A társalgási stílus ismérvei, minősége.  

A közélet színterei, a közéleti és a 

hivatalos stílus kritériumai, stiláris 

kötöttségei.  

 A publicisztikai stílus főbb jellemzői, 

tipikus szóhasználat, a megjelenítés 

közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ).  

 Nem irodalmi és 

szépirodalmi  

szövegek stílusának 

összehasonlítása.  

 Nem irodalmi és 

szépirodalmi szövegek 

stílushatásának komplex 

értékelése.  

 A tudományos és a 

szakmai stílus sajátosságai.  

 A stílus és norma 

koronkénti változatai – néhány 

példa bemutatásával.  

  

IRODALOM  

 

 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők  

  

SZERZŐK  VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

 

 Ady Endre  

 Arany János   

 Babits Mihály  

 József Attila   

 Kosztolányi  

Dezső  

 Petőfi Sándor  

  

 A főbb művek 

szövegismereten alapuló értelmezése, 

kapcsolatok a művek között (pl. 

témák, műfajok, kifejezésmód, 

jellemző motívumok), a művek 

elhelyezése az életműben, az adott 

korszakban.   

 Az életmű néhány jellemzője 

keretében néhány lírai, illetve 1-3 

epikai, drámai alkotás bemutatása, 

értelmezése (pl. a korstílus, a téma, a 

műfaj, a kompozíció, a jellemző 

motívumok, jelentésrétegek, 

világlátás alapján.)  Műrészletek 

értelmezése.  

 Memoriterek szöveghű és 

 Az életút, az életmű 

legjelentősebb tényei.  

 Kronológiai és topográfiai 

tájékozottság, a szerzők 

jellegzetes regionális, kulturális 

kötődései, a pályakép főbb 

jellemzői.   A pályaszakaszokat 

jellemző főbb témák, 

kérdésfeltevések.  A pályaképre 

ható irányzatok és szellemi 

kötődések, világirodalmi 

párhuzamok.  

 Kötetek, ciklusok, témák, 

motívumok.  

 A művek hatása, 

fogadtatása egy-két példa alapján.  
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kifejező előadása.  

 Művekről szóló olvasatok, 

vélemények megértése.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi 

vonatkozása.  

 A szerző utóélete, helye és 

hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani, társadalmi, továbbá 

gondolati, filozófiai, esztétikai 

vonatkozása. 

 2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők  

  

SZERZŐK  VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 Balassi Bálint  

 Berzsenyi Dániel   

 Csokonai Vitéz  

Mihály   

 Illyés Gyula  

 Jókai Mór   

 Karinthy Frigyes   

 Kassák Lajos   

 Kertész Imre   

 Kölcsey Ferenc   

 Krúdy Gyula  

 Az életmű néhány 

jellemzője keretében néhány lírai, 

illetve 1-3 epikai, drámai alkotás 

bemutatása, értelmezése (pl. a 

korstílus, a téma, a műfaj, a 

kompozíció, a jellemző 

motívumok, jelentésrétegek, 

világlátás alapján).   

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása egy-két mű lényegre 

törő értelmezésével.  

 Műrészletek értelmezése.  

 Az életút, az életmű 

legjelentősebb tényei.  

 Kronológiai és 

topográfiai tájékozottság, a 

szerzők jellegzetes regionális, 

kulturális kötődései, a pályakép 

főbb jellemzői.   

 A pályaszakaszokat 

jellemző főbb témák, 

kérdésfeltevések.  

 A pályaképre ható 

irányzatok és szellemi 

kötődések, világirodalmi 

párhuzamok.  
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 Márai Sándor   

 Mikszáth Kálmán  

 Móricz Zsigmond  

 Nagy László  

 Nemes Nagy 

Ágnes  

 Németh László   

 Ottlik Géza  

 Örkény István  

 Pilinszky János   

 Radnóti Miklós   

 Szabó Lőrinc  

 Szilágyi Domokos  

 Vörösmarty 

Mihály  

 Weöres Sándor   

 Zrínyi Miklós  

  

 

 

 

 

 Memoriterek szöveghű 

és kifejező előadása.  

 Művekről szóló 

olvasatok, vélemények 

megértése. A művekben 

felvetett kérdések néhány etikai, 

történeti, lélektani vagy 

társadalmi vonatkozása.  

 Kötetek, ciklusok, témák, 

motívumok.  

 A művek hatása, 

fogadtatása egy-két példa 

alapján.  

 A szerző utóélete, helye 

és hatása az irodalmi-kulturális 

hagyományban.  

 Különféle kritikák, 

interpretációk.  

 Tájékozottság a 

korszakban, a kortársak között 

(pl. Berzsenyi és Kazinczy, 

Berzsenyi és Kölcsey; Jókai és 

kora), az irodalmi 

hagyományban (pl. az antik 

hagyomány Berzsenyi, 

Kosztolányi, Radnóti 

költészetében).  

 Műfaji, kifejezésmódbeli, 

tematikai sajátosságok a korszak 

szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben 

is. 

  

 

 

  

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők  

  

MŰVEK  VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

Kortárs műalkotás: a 

mindenkori vizsga 

előtti utolsó harminc 

évben keletkezett (írt, 

bemutatott, 

megjelent) irodalmi 

alkotás.  

  

 Legalább egy szerző 

néhány lírai, drámai, illetve epikai 

művének értelmezése az utolsó 

harminc évből.   

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása egy-két mű lényegre 

törő értelmezésével. 

  Műrészletek értelmezése.  

 Memoriterek szöveghű és 

kifejező előadása.  

 Művekről szóló olvasatok, 

 Nyomtatott szöveg, 

digitális közlés.  

 Tájékozódás a kortárs 

irodalmi nyilvánosságban (pl. 

antológiák, irodalmi 

ismeretterjesztés, könyvhét).  

 A művek hatása, 

fogadtatása – egy-két példa 

alapján, különféle kritikák, 

interpretációk.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani, társadalmi, továbbá 



 414  

vélemények megértése.  

 

gondolati, filozófiai, esztétikai 

vonatkozása.  

  

   

  

4. témakör: Művek a világirodalomból  

  

SZERZŐK / 

MŰVEK  

VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

 

 

Választható korok és 
művek a  

világirodalomból   

  

 Az európai irodalom 

alapvető hagyományai: az 

antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, 

témák, motívumok, hőstípusok).  

További választható korszakok: a 

romantika, a realizmus, a 

századfordulós modernség a 

szimbolizmustól az avantgárdig, a 

20. század.  

 A korszak jellemzőinek és 

egykét kiemelkedő alkotásának 

bemutatása.   

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása egy-két mű lényegre 

törő értelmezésével.  

 Műrészletek értelmezése.  

 

 További választható 

korszakok:  

a középkor, a reneszánsz, a 

felvilágosodás, avantgárd és a 

20.  

század első fele, a 20. század 

második fele és kortárs 

világirodalom.   

 A korszak jellemzőinek 

és egykét kiemelkedő 

képviselőjének vagy 

alkotásának bemutatása.   

 Művek értelmezése a 

korszak szellemi irányzataival, 

a korstílussal való 

összefüggésben is  

  

 

5. témakör: Színház és dráma  

 

  

SZERZŐK / 

MŰVEK  

VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  
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 Szophoklész 

egy műve  

 Shakespeare 

egy műve  

 Molière egy 

műve  Katona 

József:  

Bánk bán   

 Madách Imre: 

Az ember tragédiája 

 Egy 19. 

századi dráma: 

Ibsen, Csehov  

  Örkény 

István egy drámája  

 Egy 20. 

századi magyar 

dráma  

 A világlátás és a 

kifejezésmód sajátosságainak 

bemutatása a dráma lényegre törő 

értelmezésével.  

 Drámarészletek 

értelmezése.   

 Színház és dráma az adott 

mű korában.  

 A művekről szóló 

olvasatok, vélemények megértése.  

 A művekben felvetett 

kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi 

vonatkozása.  

  

 Vörösmarty Mihály: 

Csongor és  

Tünde  

 Az epikus dráma. Az 

abszurd dráma.  

 Egy 20-21. századi 

magyar dráma.  

 Az adott mű színpadi 
előadása mint az interpretáció 

eszköze (pl.  

színpadi megjelenítések 

összehasonlítása).  

 Memoriter szöveghű és 

kifejező előadása.  

 

   

 

6. témakör: Az irodalom határterületei  

  

SZERZŐK /  

MŰVEK /  

JELENSÉGEK /  

 VIZSGASZINTEK  

Középszint   Emelt szint  

 

 

 

 

Egy jelenség vagy 

szerző vagy műfaj 

vagy műalkotás 

elemzése vagy 

bemutatása a 

lehetséges témák 

egyikéből.   

 

 A népköltészet.  

 Az irodalom filmen, 

televízióban, dalszövegben, a 

virtuális valóságban: az adaptáció 

(pl. irodalom filmen, rajzfilmen, 

rádióban, televízióban, digitális 

közlésben).  

 A gyermek- és ifjúsági 

irodalom.  

 A szórakoztató irodalom 

vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl. 

sematizált hőstípusok, 

élethelyzetek, értékvilág, 

kalandosság, csattanó, szójáték).  

 

 Az olvasmányok iránti 

tömegszükséglet és a művészi 

színvonal / minőség 

összefüggései.  „Magas” (elit) 

művészet és a tömegkultúra 

viszonyának problémája egy 

korszakban.  Könyvnyomtatás, 

sajtó, irodalom (pl. a folytatásos 

regény jelentősége és példái).  

Egy-egy jellemző nézet az 

irodalomolvasás szellemi, lelki 

motivációiról.   
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 Egy-két tipikus műfaj  

jellemzőinek bemutatása (pl. 

útirajz, detektívregény, 

kalandregény, képregény, 

tudományos fantasztikus irodalom, 

humoros és erotikus irodalom, 

dalszöveg, sanzon, vicc, 

reklámvers).  

 A virtuális tér műfajai: 

fanfiction, komment, blog stb.  

 Mítosz, mese és kultusz. 

Film- és könyvsikerek, 

divatjelenségek korunk 

kultúrájában (pl. A Gyűrűk Ura, 

Bridget Jones naplója).  

 Az irodalom 

felhasználása, praktikus 

használata (pl. gyógyító 

használata: olvasásterápia; 

alkalmi költészet: köszöntők, 

ünnepi versek).  

 Az irodalmi 

ismeretterjesztés főbb nyomtatott 

és elektronikus műfajai (pl. 

könyvismertetés, ajánlás, kritika, 

CD-ROM, internetes 

könyvkínálat).  

  

  

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom  

  

SZERZŐK /  

MŰVEK / 

JELENSÉGEK /  

INTÉZMÉNYEK  

VIZSGASZINTEK  

Középszint  Emelt szint  

 

 

 

 

 

 

Egy szerző vagy 

műalkotás vagy 

jelenség vagy 

intézmény 

bemutatása vagy 

elemzése a 

lehetséges témák 

egyikéből.   

  

Csak középszinten:   

Regionális jelenségek, 

valamint a határon túli 

irodalom  

  

 Az adott régió, a 

tájegység, a település múltbeli és 

jelenkori kulturális, irodalmi 

hagyományainak bemutatása (pl. 

nemzetiségi, etnikai kisebbségek 

irodalma, alkotások a 

kisebbségekről; folklór, 

művelődéstörténeti 

vonatkozások; múzeum, színház, 

civil társaságok).  

A tájhoz, a régióhoz, a 

településhez kötődő szerzők; 

tájak, régiók, társadalmi 

problémák irodalmi 

alkotásokban való 

megjelenítése.  

Szerzők, művek a határon túli 

magyar irodalomból.   

Csak emelt szinten:   

Interkulturális jelenségek,  

valamint a határon túli 

irodalom  

  

 Interkulturális jelenségek, 

eltérő szöveghagyományok.  

 Posztmodern jelenségek a 

mai kultúrában.  

 Szerzők, művek a határon 

túli magyar irodalomból.  
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Matematika 
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Meghatározott óraszám: 

 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9.kny (nyelvi előkészítő) évfolyam 2 72 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 3+1 144 

12. évfolyam 3+1 124 

 

 
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).  

 

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és 

tanításhoz képest a 9–12. évfolyamokon 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 kell bevezetni. 

 

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.  
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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. 

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. 

 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 

információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 

több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 

kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 

hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 

ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 
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A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 

fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 

matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 

matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 

a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 

is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 

matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során 

kapott eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív 

úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások 

bizonyítására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, 

a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 

erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 

tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 

tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 

következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 

személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja 

tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

 

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

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 

művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
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A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A matematikai projektekben való 

részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását 

(kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés 

készsége). 

 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az 

egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb 

formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak 

pontos definiálásának, az állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az 

általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek 

egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a 

lehetőségekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga 

fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív 

munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai 

kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a 

szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és 

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban 

jelennek meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; 

másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör 

és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, 

ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben 

összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és 

a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

 

 

9.kny (nyelvi előkészítő) évfolyam 

 
 

A nyelvi előkészítő évfolyamon alapvető feladatunk az általános iskolai tanulmányok 

összegzése, célunk pedig, hogy ez az összefoglalás a gimnáziumi matematikatanulást segítse 

elő. A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló 

ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse a problémamegoldás 

örömét és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. A tanulók nagy részénél a 

matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig jelentős részük továbbra is a 
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konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Ezért hangsúlyt kell helyezni a sokszínű 

tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, a különböző módon való rögzítésére, 

értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. 

 

 

 

Témakör neve Óraszám 

Számtan, algebra 32 

Összefüggések, függvények, sorozatok 10 

Geometria, mérés 18 

Valószínűség és statisztika 6 

Év végi ismétlés, összefoglalás 6 

Összes óraszám: 72 

 

 

Témakör: Számtan, algebra 

Javasolt óraszám: 32 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 magabiztosan kezeli az alapműveleteket, valamint a pozitív egész kitevőjű 

hatványokat 

 képes absztrahálni és az ismeretleneket tartalmazó algebrai kifejezéseket a 

legegyszerűbb alakra átalakítani 

 elsőfokú egyenleteket magabiztosan képes megoldani a mérlegelv 

segítségével 

 szöveges feladatokat, gyakorlati példákat megoldása során matematikai 

modelleket használ, és magabiztosan megoldja azokat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 a négy alapműveletet magabiztosan használja a racionális számok körében 

 a kommutativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 

alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a pozitív egész kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait; 

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás 

 ismeri és alkalmazza a mérlegelvet 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, 

elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszereket. 
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Fogalmak 

Összeg, tagok, különbség, kisebbítendő, kivonandó, tényezők, szorzat, hányados, osztó, 

osztandó, maradék, normál tört, számláló, nevező, reciprok, ellentett, hatványalap, 

hatványkitevő, hatványérték, változó, ismeretlen, zárójelfelbontás, kiemelés, összevonás, 

helyettesítési érték, mérlegelv, egyenlet gyöke, azonosság, ellentmondás, alaphalmaz 

 

 

 

 

 

 

Témakör: Összefüggések, függvények, sorozatok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
– lineáris függvényt és fordított arányosságot koordináta-rendszerben ábrázol; 

– adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 Gyűjtsön aktuális példákat, majd elemezze és értékelje ki azokat. 

 Értelmezze a táblázatokat és a grafikonokat, és keresse meg az ábra alapján a 

mennyiségek közötti összefüggéseket. 

 A megismert szabály alapján határozzon meg további elemeket, és keressen több 

megoldást. 

 Ábrázoljon függvényeket a derékszögű koordináta rendszerben. 

 Vizsgálja a függvények egyszerű tulajdonságait: tengelymetszetek, növekedés, csökkenés 

szimmetriák, függvényérték vizsgálata. 

 Transzformálja a függvényeket egyszerű konkrét esetekben. 

 Határozza meg az adott feltételeknek eleget tevő pontok helyét a koordináta rendszerben. 

Fogalmak 

alaphalmaz, értelmezési tartomány, értékkészlet, koordináta rendszer, síknegyedek, lineáris 

függvény, egyenes arányosság, fordított arányosság, hozzárendelési szabály 

 

Témakör: Geometria, mérés 

Javasolt óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
– ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát; 

– felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
– Oldjon meg igaz-hamis állításokat, melyek négyszögek és háromszögek 

tulajdonságaival kapcsolatosak. 

– Gyakorolja a terület és kerület számítást 
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– Fogalmazzon meg állításokat, majd döntse el igaz-hamis voltukat, a geometriai 

transzformációk szemléletének fejlesztése érdekében 

– Oldjon meg feladatokat a Pitagorasz tétel alkalmazásával 

– Számítsa ki testek felszínét és térfogatát 

– Csoportosítsa az eddig tanult testeket előre megadott szempontok alapján 

– Ismerkedjen meg a forgáskúppal és a gömbbel 

– Számítson felszínt és térfogatot Pitagorasz tétel felhasználásával. 

Fogalmak 

Háromszög, négyszög, egyenlőszárú háromszög, szabályos háromszög, derékszögű 

háromszög, befogó, átfogó, trapéz, parallelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, átló, 

magasság, Pitagorasz-tétel, kocka, téglatest, hasáb, henger, gömb, kúp, gúla 

 

 

 

Témakör: Valószínűség, statisztika 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  

– képes a kísérleti adatok rendezett rögzítésére 

– elhelyezi az adatokat egyszerű halmazdiagramban, kördiagramban, oszlopdiagramban 

– a diagramokról adatokat tud leolvasni, és értelmezi azokat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– A feladatok kapcsán kapott adatokat foglalja össze táblázatok és diagrammok 

segítségével. 

– Vonjon le következtetéseket becslés alkalmazásával. 

– Mondjon példákat biztos, lehetséges és lehetetlen eseményekre. 

– Készítsen tervet adatok gyűjtésére és rendezésére, majd rajzoljon oszlop és 

kördiagramot az adatok alapján. 

– Értelmezzen és elemezzen egyszerű grafikonokat. 

– Számoljon átlagot. 

– Elemeket rendezzen sorba, és válasszon ki belőlük megadott tulajdonságok alapján. 

 
Fogalmak 

Adathalmaz, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, valószínűség, kördiagram, 

oszlopdiagram, átlag, medián, modus 

 

 

9. évfolyam 
 

 
Témakör neve Óraszám 

Halmazok 10 

Kombinatorika, gráfok 6 
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Számhalmazok, műveletek 8 

Hatvány 4 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 

függvényábrázolás során 
10 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 20 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 20 

Geometriai alapismeretek 8 

Háromszögek 16 

Négyszögek, sokszögek 10 

Transzformációk, szerkesztések 12 

Év végi ismétlés, összefoglalás 8 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Halmazok 

Javasolt óraszám: 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. 

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 

 

Fogalmak 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 

halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, 

halmaz elemszáma, logikai szita 
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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: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 6 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; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

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 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

Fogalmak 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 
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Javasolt tevékenységek 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 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 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 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. 

 

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. 

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 

 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 
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Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok 

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 

Témakör: Hatvány 

Javasolt óraszám: 4 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak 

Javasolt tevékenységek 

 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: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

 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 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

Javasolt tevékenységek 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 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:  
 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 
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 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási 

bevételekhez, kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más 

tantárgyakhoz köthető feladatok megoldása 

Fogalmak 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, 

szükség esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 20 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:  
 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 
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 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: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 20 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. 

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 
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 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 

Témakör: Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 
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 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel. 

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 

Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező 

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 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) 

egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Háromszögek 

Javasolt óraszám: 16 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; 

 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 alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti 

kapcsolatokat; a speciális háromszögek tulajdonságait; 
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 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 

 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 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

Javasolt tevékenységek 

 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 

 

 

 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 10 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; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 



 435  

 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 

 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 

Javasolt tevékenységek 

 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: Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 12 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; 
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 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. 

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) 

Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, 

egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege 

Javasolt 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 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

9. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok 

ismerete. 

– Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

– Definíció, tétel felismerése; bizonyítás gondolatmenetének 

követése. 

– Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

– Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a 

gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, 

probléma megoldására. 

 

 

Számtan, algebra 

– Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 

– Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

– Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 

egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

  

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- 

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 

leírásának érdekében is. 
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Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak 

ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel.  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Vektor fogalmának ismerete; két új művelet ismerete: vektorok 

összeadása és kivonása. 

 – Kerület, terület szemléletes fogalmának kialakulása, a jellemzők 

kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, 

probléma geometriai modelljének megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

  

 

 

10. évfolyam 
 

 

 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Matematikai logika 10 

Kombinatorika 12 

Hatvány, gyök 14 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 30 

Háromszögek 10 

A kör és részei 10 

Transzformációk, szerkesztések 18 

Leíró statisztika 14 

Valószínűség-számítás 12 

Év végi ismétlés 14 

Összes óraszám: 144 
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Témakör: Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 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. 

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. 

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 

 

Fogalmak 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, 

„akkor és csak akkor” 

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 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 
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Témakör: Kombinatorika 

Javasolt óraszám: 12 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; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

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 

sorba rendezés, kiválasztás 

Javasolt 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 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

Témakör: Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 14 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; 
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 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valós számok hatványozása egész kitevőre 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, 

kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 30 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 
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 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

Javasolt 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 

Javasolt óraszám: 10 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; 

 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 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 

 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 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 
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Javasolt tevékenységek 

 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 

Témakör: A kör és részei 

Javasolt óraszám: 10 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; 

 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 

Javasolt 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 
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Javasolt óraszám: 18 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 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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

 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 

forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági 

transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Javasolt tevékenységek 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, 

filmvetítés 

 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 

Javasolt óraszám: 14 óra 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 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 

Javasolt 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 
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Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 12 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; 

 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 

Javasolt 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 

 

A továbbhaladás feltételei 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 
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 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; 

ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz 

az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg 

kiemelésére. 

 

 

 

 

 

 

Geometria 

 – Hasonló alakzatok. A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak 

ismerete. 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 
 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel; magasságtétel és befogótétel ismerete. 

 Vektor szorzása valós számmal. Vektor felbontása, 
vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben.  

 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 
kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 
mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 

geometriai modelljének megalkotása. 
 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 

 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, 

használata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűség-számítási feladatok megoldása során a diákok 

rendszerező képessége fejlődik. A tanulók szisztematikus 

esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény 

bekövetkezésének esélyét a klasszikus modell alapján. 
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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 exponenciális függvény, a logaritmus, a 

számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a koordinátageometria és a térgeometria. 
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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 

 
 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Kombinatorika, gráfok 12 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 28 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 12 

Trigonometria 28 

Koordinátageometria 28 

Valószínűség-számítás 18 

Év végi ismétlés 4 

Összes óraszám: 144 

 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 12 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; 
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 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

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 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 14 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 

 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 
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 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 

Javasolt óraszám: 28 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 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. 

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 
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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 

Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 12 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:  
 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; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 
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Nincsenek új fogalmak. 

Javasolt tevékenységek 

 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 

Javasolt óraszám: 28 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 
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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: 28 óra 

Tanulási eredmények 

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 
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 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 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

 

 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 18 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) 
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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 

 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

11. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 – A logaritmus fogalmának ismerete. 

 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 
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Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 

felhasználhatóságáról. 

 

Geometria 

 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása. 

 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-

rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 

megoldása. 

 

 

Valószínűség, statisztika 

 – A valószínűség matematikai fogalma. 

 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

 – Mintavétel és valószínűség. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

 

 

 

12. évfolyam 

 

 
A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Sorozatok 30 

Térgeometria 32 

Leíró statisztika 12 

Rendszerező összefoglalás 44 

Összes óraszám: 124 
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Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 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 

 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 

logikai műveletek 

Javasolt tevékenységek 

 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: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére:  
 ismeri és alkalmazza a logaritmus 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 
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 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 

 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: 32 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 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; 
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 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 

 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 
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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 

 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: 44 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

- Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. 

- Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. 

- A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. 

- Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. 

- Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

- Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. 

- Gyakorlati számítások. 

- Egyenletek és egyenlőtlenségek. 
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- Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. 

- Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. 

- Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút 

értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

- Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

- Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

- A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. 

- A tanult alapfüggvények ismerete. 

- Függvénytranszformációk: , ; ; . Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre merőlegesen. 

- Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

- Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

- Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. 

- Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 

- Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. 

- Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a háromszög oldalai, oldalai és szögei között. A 

derékszögű háromszög oldalai, oldalai és szögei közötti összefüggések. 

- Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

- Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok. 

- Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

- Vektorok alkalmazásai. 

- Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. 

- Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. 

- Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség 

kiszámítása a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a 

hétköznapi életben. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 

Számtan, algebra 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

cxf )( )( cxf  )(xcf )(cxf
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 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 

 

Geometria 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és 

testek esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

 – Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

 – A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 – Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 – Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 – Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 

eredmények becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 
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Középszintű érettségi vizsgakövetelmények 

Matematika 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok  

E témakört (különösen a gondolkodási módszereket, a halmazokat és a matematikai 

logikát) elsősorban nem önállóan számon kérhető ismeretanyagként kell elképzelni, 

hanem olyan szemléletformáló, a matematikaoktatás egészét átszövő módszerek, 

illetve eszközök összességeként, amely szinte teljes egészében megjelenik minden 

további témakörben is.  

 

 TÉMÁK  

    Középszint  

 1.1 Halmazok  Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző módjait, a 

halmaz elemének fogalmát.  

Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a 

következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres 

halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz.  
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 1.1.1 Halmazműveletek  Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban 

a következő műveleteket: unió, metszet, különbség.  Tudjon 

koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb ponthalmazokat.  

 1.1.2 Számosság, 

részhalmazok  

Tudja meghatározni véges halmazok elemeinek a számát.  

 1.2 Matematikai logika  Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni.  

Értse, és egyszerű feladatokban alkalmazza a tagadás műveletet. 

Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja 

használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel.  

Tudja a „ha…akkor…” és az „akkor és csak akkor” típusú állítások 

igazságértékét megállapítani.  

Használja helyesen a „minden” és a „van olyan” kifejezéseket.  

 1.2.1 Fogalmak, 

tételek és bizonyítások 

a matematikában  

Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni.  

Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a szükséges, az 

elégséges és a szükséges és elégséges feltétel fogalmát.  

Képes legyen egy egyszerű állításról eldönteni, hogy igaz vagy 

hamis.  

 1.3 Kombinatorika  Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb 
kombinatorikai feladatokat megoldani.  

Tudja a kedvező esetek számát meghatározni a komplementer 

esetek segítségével is.  

Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat.  

 1.4 Gráfok  Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű feladatokat 

megoldani gráfok segítségével.  

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: pont, él, fokszám, 

teljes gráf.  

Ismerje a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti 

összefüggést.  

 

2. Számelmélet, algebra  

Az algebra tanításának egyik fő célja annak felfedeztetése és megértetése, hogy egymástól 

távol állónak tűnő problémák ugyanazon matematikai, algebrai struktúrával rendelkeznek, 

ezért megoldásuk során hasonló eljárásokat, gondolatmeneteket alkalmazhatunk, s leírásuk 

formálisan azonos módon történik. (Például különböző témakörökből vett másodfokú 

egyenletre vezető feladatok.)  

 Fontos a számolás során megismert műveleti szabályok absztrahálása, a jártasság 

megszerzése a betűkifejezésekkel végzett műveletekben. Meg kell mutatni a számfogalom 

bővítésének szükségességét és folyamatát. Emelt szinten el kell juttatni a tanulókat a 

permanencia-elv fontosságának felismeréséhez.  

   

 TÉMÁK  

    Középszint  
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 2.1 Alapműveletek  Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni 

(zsebszámológéppel is).  

Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti 

azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás).  

 2.2 A természetes 

számok halmaza, 

számelméleti ismeretek  

Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági 

alapfogalmakat (osztó, többszörös, prímszám, összetett szám).  

Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja adott 

számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét 

kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gyakorlati) 

feladatok megoldásában alkalmazni.   

Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat.  

 2.2.1 Oszthatóság  Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra 

vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű 

oszthatósági feladatokat megoldani.  

  

 2.2.2 Számrendszerek  Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2-es alapú 

számrendszerbe és viszont. Ismerje a helyiértékes írásmódot.  

 2.3 Racionális és 

irracionális számok  

Tudja definiálni a racionális és irracionális számokat, és ismerje 

ezek kapcsolatát a tizedestörtekkel.  

 2.4 Valós számok  Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a 

valós számok és a számegyenes kapcsolatát.   

Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen.  

Ismerje és használja a nyílt és zárt intervallum fogalmát és jelölését.  

Ismerje az abszolútérték definícióját.  

Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon 

számolni a normálalakkal.  

Tudjon adott helyiértékre vonatkozóan helyesen kerekíteni.  

 2.5 Hatvány, gyök, 

logaritmus  

Tudja értelmezni a hatványozást racionális kitevő esetén.  

   Ismerje és használja a hatványozás azonosságait.  

   

   

Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait. 

Definiálja és használja az n a fogalmát.  

  

 Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus 

fogalmát, valamint a logaritmus azonosságait.   

Tudjon áttérni más alapú logaritmusra.  

 2.6 Betűkifejezések     

 2.6.1 Nevezetes 

azonosságok  

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések 

kifejtését, illetve szorzattá alakítását: (a + b)
2
, (a -b)

2
, a

2
 

– b
2
.  

Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehajtani, 

algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, szorzás, 
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osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonosságok 

alkalmazása).  

 2.7 Arányosság  Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus 

ábrázolásukat.  

Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni az arányosság fogalmát.  

 2.7.1 Százalékszámítás  Ismerje és tudja feladatokban alkalmazni a százalék fogalmát.  

    

 

 2.8 Egyenletek, 

egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenség-

rendszerek  

Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. Alkalmazza 

a különböző egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, ekvivalens átalakítások, következményegyenletre 

vezető átalakítások, új ismeretlen bevezetése, értelmezési 

tartomány és értékkészlet vizsgálata. Tudja meghatározni szöveges 

feladatban szereplő változók értelmezési tartományát és a feladat 

eredményét összevetni a feladat szövegével.  

 2.8.1 Algebrai 

egyenletek, 

egyenletrendszerek  

Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges 

feladatok megoldásában.  

 Elsőfokú 

egyenletek, 

egyenletrendszerek  

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket és elsőfokú, 

kétismeretlenes egyenletrendszereket megoldani.  

 Másodfokú 

egyenletek, 

egyenletrendszerek  

Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját.  

Ismerje a másodfokú egyenlet diszkriminánsának fogalmát, és a 

diszkrimináns előjele és a (valós) megoldások száma közötti 

összefüggést.   

Ismerje és alkalmazza a másodfokú egyenlet megoldóképletét.   

Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét.   

Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot.   

Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöveges 

feladatokat megoldani.   

Tudjon egyszerű másodfokú egyenletrendszereket megoldani.  

 

 Négyzetgyökös 

egyenletek  

 

Tudjon 

 

𝑑 típusú egyenleteket megoldani.  

  2.8.2 Nem algebrai 

egyenletek  

 Abszolútértékes 

egyenletek  

   

Tudjon | ax + b| = cx 

+ d  típusú egyenleteket megoldani.   

 Exponenciális és 

logaritmusos 

egyenletek  

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani.  
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 Trigonometrikus 

egyenletek  

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását igénylő 

feladatokat megoldani.  

 2.8.3 Egyenlőtlenségek, 

egyenlőtlenségrendszerek  

Tudjon egyszerű első- és másodfokú, valamint törtes 

egyenlőtlenségeket és egyszerű egyenlőtlenség-rendszereket 

megoldani.  

 2.9 Középértékek, 

egyenlőtlenségek  

Ismerje két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalmát, 

kapcsolatát, használatát.  

 

 

3. Függvények, az analízis elemei  

 

A témakör (hasonlóan a geometria, illetve a valószínűség-számítás, statisztika fejezetekhez) 

különösen alkalmas annak szemléltetésére, hogy egy probléma matematikai megoldása 

három lépésben történik: a matematikai modell megalkotása, a matematikai feladat 

megoldása a modellen belül, és az eredmény értelmezése. Fontos terület a függvényábrázolás 

alkalmazása egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásában.   

 

 

 

 

   

 TÉMÁK  

    Középszint  

 3.1 A függvény  Ismerje a függvény matematikai fogalmát és a függvénytani 

alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, 

képhalmaz, helyettesítési érték, értékkészlet).  

Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni. 

Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű 

függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni.  

Ismerje a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés fogalmát. Ismerje 

és alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák 

megoldásánál. Ismerje az inverzfüggvény fogalmának szemléletes 

értelmezését (pl.  

az exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai 

transzformációk esetében).  

 3.2 Egyváltozós valós 

függvények  

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi 

hozzárendeléssel megadott függvényeket: x ↦ ax + b , x ↦ x
2
 

, x ↦ x
3
 , x ↦ ax

2
 + bx + c , x ↦ √𝑥  , x ↦ |x| , x ↦ 𝑎  

𝑥 x ↦ sin x , x ↦ cos x , 

x ↦ tg x , x ↦ a
x
 , x ↦ loga x .  
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 3.2.1 A függvények 

grafikonja, 

függvénytranszformációk  

   

Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve 

adatokat leolvasni a grafikonról.  

Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő 

függvényeket függvénytranszformációk segítségével 

ábrázolni: f(x) + c,  f(x+c),  c·f(x).  

 3.2.2 A függvények 

jellemzése  

Tudjon egyszerű függvényeket jellemezni (pl. grafikon alapján) 

értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, 

periodicitás, paritás szempontjából.  

 3.3 Sorozatok  Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző 

megadási módjait (utasítás, képlet, rekurzív definíció).  

 

 3.3.1 Számtani és 

mértani sorozatok  

Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani 

sorozatok témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat 

fogalmát és az an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket 

kell használni.  

   

 3.3.2 Végtelen mértani sor   

 3.3.3 Kamatos kamat, 

járadékszámítás  

Tudja a kamatos kamat számítására vonatkozó képletet használni, 

s abból bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni.  

     

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria  

A témakör követelményeit abban a tudatban kell megfogalmaznunk, hogy a geometria 

szerepe, funkciója, hangsúlyai sokat változtak az elmúlt évtizedekben.  Ennek 

következtében a szintetikus geometria egyes területeken háttérbe szorult. Szem előtt 

kell tartani ugyanakkor, hogy a geometria oktatása segíti a pontos fogalomalkotást, a 

struktúraalkotás képességét, és fejleszti a térszemléletet.  

   

 TÉMÁK  

    Középszint  

 4.1 Elemi geometria  Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, definiált 

fogalom, bizonyított tétel fogalmát.  

 4.1.1 Térelemek  

  

  

  

  

  

  

  

Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát.  

Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes 

szögpárokat.  

Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont és 

sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két 

egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó 

meghatározásokat.  
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4.1.2 A 

távolságfogalom  

segítségével definiált 

ponthalmazok  

Ismerje a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalmát.   

Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban.  

 4.2 Geometriai 

transzformációk  

   

 4.2.1 Egybevágósági 

transzformációk  

Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes 

tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírását, 

tulajdonságaikat.  

Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés, 

középpontos tükrözés egybevágósági transzformációkat. 

Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben. 

Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek 

egybevágósági alapeseteit.  

Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok 

szimmetriáit.  

    

 

 4.2.2 Hasonlósági 

transzformációk  

Ismerje a középpontos hasonlósági transzformáció leírását, 

tulajdonságait.  

Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, 

gyakorlati feladatokban. Tudjon szakaszt adott arányban 

felosztani.  

Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek 

hasonlósági alapeseteit.  

 

 

Ismerje fel a hasonló alakzatokat, tudja felírni a hasonlóság arányát. 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok 

területének arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának 

arányáról szóló tételeket.  

 4.2.3 Egyéb 

transzformációk  

 Merőleges vetítés  

   

   

 4.3 Síkbeli és térbeli 

alakzatok  

Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempontok 

szerint.  
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 4.3.1 Síkbeli 

alakzatok  

Háromszögek  

   

   

  Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. 

Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek 

oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-

egyenlőtlenség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb 

oldallal szemben nagyobb szög van).   

Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait.  

Ismerje és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és 

köreire vonatkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve 

beírt kör).  

 Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását.  

Ismerje és alkalmazza a magasság- és a befogótételt.  

 Négyszögek  Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) és tulajdonságaikat, ismereteit 

alkalmazza egyszerű feladatokban.  

Ismerje a konvex négyszög belső és külső szögeinek összegére 

vonatkozó tételeket, alkalmazza ezeket egyszerű feladatokban.  

 Sokszögek  Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a 

belső és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. Ismerje a 

szabályos sokszögek definícióját.  

 

 Kör  
Ismerje a kör részeit, ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. 

Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba 

húzott sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok 

egyenlő hosszúak. Tudjon szöget mérni fokban és radiánban.  

Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög arányos 

a körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével.  

   Ismerje és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és 

megfordítását.  

 4.3.2 Térbeli alakzatok  Ismerje a következő testeket és azok részeit, alkotóelemeit: hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp. Ismereteit 

alkalmazza egyszerű feladatokban.  

 4.4 Vektorok síkban és 

térben  

   

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, 

tételeket:  

- vektor fogalma, abszolútértéke,  

- nullvektor, ellentett vektor,  

- vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa, - 

vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok, - vektor 

felbontása összetevőkre.  

Ismerje a skaláris szorzat definícióját, tulajdonságait.  

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, 

tételeket:  

- vektor koordinátái,  
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- a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái,  

- vektorok összegének, különbségének, skalárral való 

szorzatának koordinátái,  

- skalárszorzat kiszámítása vektorok koordinátáiból.  

 4.5 Trigonometria  Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög 

oldalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban.  

Tudja a szögfüggvények általános definícióját.  Tudja 

és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó  

alapvető összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív 

szög szögfüggvénye, sin
2
α + cos

2
α = 1, sin 𝛼 

tg 𝛼 =   

cos 𝛼 

  

   Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) 

szögfüggvényeit.  

   

   

Ismerje és alkalmazza feladatokban a szinusz- és a koszinusztételt.  

 4.6 

Koordinátageometria  

Tudja kiszámítani ⃗𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  vektor koordinátáit, abszolútértékét.  

 4.6.1 Pontok, vektorok  Tudja kiszámítani két pont távolságát.  

Tudja kiszámítani szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak 

koordinátáit, alkalmazza ezeket feladatokban.  

Tudja felírni a háromszög súlypontjának koordinátáit, alkalmazza 

ezt feladatokban.  

 4.6.2 Egyenes  Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek 

egyenletét.  

Tudja kiszámítani egyenesek metszéspontjának koordinátáit.  

Ismerje az egyenesek párhuzamosságának és 

merőlegességének koordinátageometriai feltételeit.    

 

 4.6.3 Kör  Tudja felírni adott középpontú és sugarú kör egyenletét.  

Tudja meghatározni kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör 

középpontját és sugarát.  

Tudja meghatározni kör és egyenes metszéspontját.  

Tudja felírni a kör adott pontjában húzott érintő egyenletét.  
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 4.6.4 Parabola     

 4.7 Kerület, terület  Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát.   

Tudja kiszámítani a háromszög területét különböző adatokból:  

   

   
t = 𝑎  · 𝑚 = 𝑎𝑏 · sin 𝛾  

 2 2 

   Tudja kiszámítani nevezetes négyszögek, szabályos sokszögek, 

továbbá kör, körcikk, körszelet kerületét és területét.  

 4.8 Felszín, térfogat  Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát.  

Tudja kiszámítani hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, 

csonkagúla és csonkakúp felszínét és térfogatát egyszerű esetekben.  

    

5. Valószínűség-számítás, statisztika  

A modern tudományelmélet egyik fontos pillére az a gondolkodásmód, amellyel a 

sztochasztikus jelenségek leírhatók. A társadalomtudományi, a természettudományi és a 

közgazdasági törvényeink nagy része csak statisztikusan igaz. A mindennapi élet történéseit 

sem lehet megérteni statisztikai ismeretek nélkül, mivel ott is egyre gyakrabban olyan 

tömegjelenségekkel kerülünk szembe, amelyek a statisztika eszközeivel kezelhetők. A 

sztochasztika gondolkodásmódja a XXI. század elejére az emberi gondolkodásnak, 

döntéseknek és cselekvéseknek olyannyira alapvető része lesz, hogy elsajátítása 

semmiképpen sem kerülhető meg.  

Ebben a témakörben középszinten csak az alapfogalmak megértését és használatát követeljük 

meg, míg emelt szinten a téma matematikai felépítésének egyes részeiről is számot kell adni.  

   

 

 TÉMÁK  

   

 

 5.1 Leíró statisztika  Tudjon adott adathalmazt szemléltetni.  

 5.1.1 Statisztikai 

adatok gyűjtése, 

rendszerezése, 

különböző ábrázolásai  

Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott 

adatokat feldolgozni.  

Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát.  

Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni.   

Tudjon adott diagramról információt kiolvasni.  

Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: osztályba sorolás, 

gyakorisági diagram, relatív gyakoriság.  

 5.1.2 Nagy 

adathalmazok  

jellemzői, statisztikai  

mutatók  

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: átlag, súlyozott 

számtani közép, medián, módusz, terjedelem, átlagos abszolút 

eltérés, szórás.  

Tudja kiszámítani ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagát. 

Tudja a szórást kiszámolni adott adathalmaz esetén a definíció 

alkalmazásával vagy számológéppel.  

 5.2 A valószínűség-

számítás elemei  

Alkalmazza az esemény és az eseménytér fogalmát konkrét példák 

esetén.  

Ismerje és alkalmazza a klasszikus (Laplace)-modellt. Tudja 

meghatározni esemény komplementerének a valószínűségét. Ismerje 

a szemléletes kapcsolatot a relatív gyakoriság és a valószínűség 
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   között.  

 Tudjon valószínűséget számítani visszatevéses és visszatevés nélküli 

mintavétel esetén.  

Ismerje és alkalmazza a binomiális eloszlás képletét.  
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Történelem 
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Meghatározott óraszám:  

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 3 108 

10. 3 108 

11. 2+1 108 

12. 2+1 93 

 

 

 
A tantárgy oktatásának célja 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 

eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 

hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 

lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 

középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 

európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 

európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 

magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 

történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 

hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 

Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 

a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 

érzése. 

 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a 

tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 
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A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei 

fejlődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, 

aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi 

forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok 

megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a 

korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális 

kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 

tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. 

Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 

segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az 

emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket 

árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs 

szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

 

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

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 

alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 

művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 

értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti 

témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a 

társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, 

ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi 

korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját 

életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

 

9. évfolyam 

 

 
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a 

magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az 

ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai 

identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó 

témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő 

tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a középiskolában 

előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a 

korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és 

világképére helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel 

előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A 

magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér 

előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja 

is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet 

kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal 

végzett különböző műveletek és a problémaközpontú tárgyalási mód. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és 

a római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 
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– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, 

valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel 

a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos 

elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 

tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb 

uralkodóink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török 

megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 

formál a francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar 

történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és 

konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-

szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam 

jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és 

különbséget azok mai formái között. 

 

 

 

Éves órakeret: 36 x 3óra = 108 óra 

 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 16 

Vallások az ókorban 17 

Hódító birodalmak 17 

A középkori Európa 17 
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A magyar nép eredete és az Árpád-kor 17 

A középkori Magyar Királyság fénykora 17 

A kora újkor 17 

Összesen 108 

 

 

10. évfolyam 
 

 

Éves órakeret: 36 x 3 óra= 108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 
 

Témakörök Órakeret 

A török hódoltság kora Magyarországon 16 

A felvilágosodás kora 17 

Magyarország a 18. században 17 

Új eszmék és az iparosodás kora 17 

A reformkor 17 

A forradalom és szabadságharc 17 

Évente két mélységelvű téma 17 

 

 

 

11. évfolyam 
 

 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 

20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 
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– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát. 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra+36 óra  

 

 

 

Témakörök, órakeret: 

Témakör Javasolt óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6  

A dualizmus kori Magyarország 15 

A nagy háború 14 

Az átalakulás évei 13 

A két világháború között 8 

A Horthy-korszak 12 

A második világháború  18  

A két világrendszer szembenállása 6   

Ismétlések, összefoglalások, témazárók 20 

Összesen 108 
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TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 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, 

keresztényszocializ

mus, 

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. 

− A nemzetállam 

fogalmának 

értelmezése 

politikai, gazdasági 

és kulturális 

szempontokból.  

− A polgári állam 

feladatköreinek és 

eredményeinek 

azonosítása. 

− A kommunista, a 

szociáldemokrata és 

a keresztényszociális 

eszmék azonosítása 

és összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

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. 
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TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

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, 

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. 

 

− 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. 

− Autonómiatörekvése

k 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 − Demográfiai 
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életmód a 

dualizmus 

korában 

robbanás és 

urbanizáció. 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest 

a világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

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. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 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 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

− A gyarmati terjeszkedést, 

valamint az első 

világháború előtti 

feszültségeket bemutató 

ábrák, térképek és 

adatsorok elemzése, 

értelmezése. 
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konfliktusok. 

− Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia 

helyzete – balkáni 

konfliktusok. 

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. 

− 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: 

− 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. 
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− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 

 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 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. 

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, 

− 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 

tevékenységének 

értékelése. 

− A magyarországi 

proletárdiktatúra 

működésének 

elemzése források 

alapján. 

− Az első 

világháborút 

követő területi és 

etnikai változások 

áttekintése 

térképen. 

− A trianoni 

békediktátum 

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. 
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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. 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Ausztria, trianoni 

Magyarország. 

 

okainak feltárása. 

− A trianoni 

békediktátum 

értékelése a 

győztes hatalmak 

közép-európai 

politikájának 

tükrében. 

− A trianoni 

békediktátum 

területi, népességi, 

gazdasági és 

katonai 

következményeine

k 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 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). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 
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TÉMAKÖR: A két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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. 

 

Topográfia: 

Szovjetunió, Kolima-

vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− 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. 

 

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. 
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− 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: 10 óra 

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 Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− 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 magyarországi 

politikai 

irányzatok 

azonosítása 

szöveges források 

alapján. 

− Szöveges források 

olvasása és 

értelmezése a 

Horthy-korszak 

főbb társadalmi 

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. 
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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. 

− 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. 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalma

k sikerei 

− Közép-Európa 

felosztása 

(Molotov-

Ribbentrop 

paktum): német és 

szovjet 

megszállás. 

− Nyugat-Európa 

lerohanása. 

− Német támadás a 

Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 

Egyesült Államok 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

− A tengelyhatalmak 

1939 előtti 

terjeszkedésének 

végigkövetése és 

értelmezése térkép 

alapján. 

− A második világháború 

főbb eseményeinek 

azonosítása 

térképeken. 

− A második világháború 

jellegzetességeinek 

bemutatása ábrák, 
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ellen. 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, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

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 és 

következményeinek 

áttekintése képi és 

szöveges források 

segítségével. 

− A határon kívül rekedt 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

n: 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. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 

és a nyilas 

uralom. 

− A magyarországi 

hadszíntér, 

Budapest 

ostroma. 
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− Megszabadulás és 

szovjet 

megszállás. 

− Az ország 

kifosztása, szovjet 

deportálások és 

tömeges erőszak. 

− A határon túli 

magyarok 

jogfosztása, 

megtorlások 

(délvidéki 

vérengzés, 

kárpátaljai 

deportálás, 

felvidéki 

jogfosztás). 

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. 

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. 

− 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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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 (NDK), 

Közel-Kelet, Izrael Észak- 

és Dél-Korea, Vietnam, 

Kuba, Afganisztán.  

− A második 

világháború után 

kialakult világrend 

áttekintése. 

− A gyarmati 

rendszer 

felbomlása főbb 

állomásainak 

felidézése.  

− A két német állam 

létrejötte 

folyamatának és 

következményeine

k 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 

gyarmatbirodalma

k 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). 
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− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

 

 

12. évfolyam 
 

 

 

 
ELŐZETES TUDÁS:  

A tanuló a 9-11. évfolyam során elsajátította és tudatosan alkalmazza a következő történelmi 

kompetenciákat: 

 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 

képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, 

térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és 

képes azokat időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 

kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 

időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 

időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz 

kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 
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– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud 

hozni a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud 

jeleníteni; 

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 

megítélésére;  

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, 

jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a 

benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 

valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel 

és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az 

ellenérveket; 
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– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a 

múltbeli események, tényezők következményeiként alakultak ki. 

 

A tantárgy oktatásának célja: 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, 

hogy a középiskola utolsó évfolyamára birtokába kerüljön azoknak az általános 

kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához 

és részvételéhez. 

Az utolsó év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések, 

jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv ajánlása 

szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével 

szabályozhatnak.  

Az utolsó év témakörei a 20. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel. 

Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a 

jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a 

középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom 

tevékeny és autonóm tagjává váljék. 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, 

az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 
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Éves órakeret: 31x3=93 óra 

 

TÉMAKÖRÖK, ÓRAKERET: 

 

Témakörök Órakeret 

Háborútól forradalomig 10 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7 

A kádári diktatúra 7 

A kétpólusú világ és felbomlása 8 

A rendszerváltoztatás folyamata 8 

A világ a 21. században 6 

Magyarország a 21. században 10 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 22 

Évente két mélységelvű téma 9 

Összesen 93 

 

 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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 

többpártrendsz

er: 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 

− 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, A szovjetizálás − Az egypárti 
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Magyarországon diktatúra 

kiépítése. 

− Államosítás és 

kollektivizálás 

− Koncepciós 

perek, 

egyházüldözés 

− A keleti 

blokk. 

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. 

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 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. 

 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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 

összefüggéseine

k 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 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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”. 

 

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. 
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TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– 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 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. 
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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 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

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), 

Kereszténydemokrat

a 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 

− 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 

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 
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nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a 

külföldi tőke 

szerepe. 

− A külkereskedelem 

átalakulása. 

− Gazdasági 

szerkezetváltás. 

Magyarországról. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középszintű érettségi témakörök 
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Történelem 

 

13. Az ókor és kultúrája  

 

  

14. A középkor   

Témák  Középszint  

 2.1. Nyugat-Európa a 

kora középkorban  

 A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.   

 Az uradalom és a mezőgazdasági technika.  

 2.2. A középkori egyház   A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.  

 Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és 

konfliktusok.  

 2.3. Az érett középkor 

Nyugat- és Közép-

Európában  

 A középkori város és a céhes ipar.  

 2.4. Az iszlám vallás és 

az  

Oszmán Birodalom  

 Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.   

  

 2.5 A középkor 

kultúrája  

 A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.  

 

  

15. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora   

Témák  Középszint  

 3.1. A magyar nép 

története az 

államalapításig  

 A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás.  

 3.2. Az államalapítás és 

az  

Az Árpád-házi 

uralkodók kora  

 Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.   

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  

 3.3. Az Anjouk és  

Luxemburgi Zsigmond 

kora  

 A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején.  

 3.4. A Hunyadiak   Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.  

  

16. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

Témák  Középszint  

1.1. Poliszok ókori  

Hellászban  

 Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.  

1.2. Társadalmi és 

politikai küzdelmek az 

ókori Rómában  

 Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.  

1.3. Az európai kultúra 

alapjai  

 A görög-római hitvilág.  

 Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.   

 A zsidó vallás fő jellemzői.  

 A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.  
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Témák  Középszint  

 4.1. A földrajzi 

felfedezések és 

következményei  

 A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.  

 4.2. Reformáció és 

katolikus megújulás  

 A lutheri és kálvini reformáció.   

 A katolikus megújulás.   

 A barokk stílus jellemzői.  

 4.3. Alkotmányosság és 
abszolutizmus a 17-18.  

században  

 Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  

 4.4. A felvilágosodás 

kora  

 A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források 

alapján.  

 4.5. Nagyhatalmi 

konfliktusok a 17-18.  

században  

  

 

 

17. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)  

Témák  Középszint  

 5.1. Az ország három 

részre szakadása és az 

országrészek  

berendezkedése  

 A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.   A 

várháborúk (1541-1568).  

 5.2. Az Erdélyi 

Fejedelemség  

virágkora                                     

 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.  

   A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. 

 5.3. A török kiűzése és a  

Rákóczi-szabadságharc  

 A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei.  

 5.4. Magyarország a 18. 

századi Habsburg 

Birodalomban  

 Demográfiai és etnikai változások a 18. században.   Mária 

Terézia és II. József reformjai.  

 5.5. Művelődés, 

egyházak,  

  

iskolák   

  

18. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-

1914)  

Témák  Középszint  

 6.1. A francia 

forradalom eszméi és a 

napóleoni háborúk  

 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.   

 6.2. A 19. század 

eszméi és a 

nemzetállami törekvések 

Európában  

 A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, 

konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.   

  

6.3. Gyarmati függés és 

harc a világ 

újrafelosztásáért  

 A szövetségi rendszerek kialakulása.  
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 6.4. Az ipari forradalom 

hullámai és hatásai  

 Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, 

nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.   

 

 

19. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)  

Témák  Középszint  

 7.1. A reformkor    A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.  

 7.2. Forradalom és 

szabadságharc  

 A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

 A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.  

 7.3. A kiegyezés és a 

dualizmus  

 A kiegyezéshez vezető út.  

 A kiegyezés tartalma és értékelése.  

 7.4. Társadalmi és 

gazdasági változások a 

dualizmus korában  

 Gazdasági változások a dualizmus korában.  

 A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, 

sajátosságai.  

 Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a 

modernizációban.  

 Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.   

  
  

20. A világháborúk kora (1914-1945)  

Témák  Középszint  

 8.1. Az első világháború 

és következményei  

 Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első 

világháborút lezáró békerendszer.  

 8.2. Gazdaság, 

társadalom és életmód  

  

 8.3. A fasizmus és a 

nemzetiszocializmus  

  A náci Németország legfőbb jellemzői.  

 8.4. A kommunista 

diktatúra  

 A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.  

 8.5. A második 

világháború  

 A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.   A 

holokauszt.  

 

 

21. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)  

Témák  Középszint  

 9.1. Az első világháború 

és következményei 

Magyarországon  

 A trianoni békediktátum és következményei.  

 9.2. A Horthy-korszak   Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 

lépései.  

 A magyar külpolitika a két világháború között.  

 A politikai rendszer főbb jellemzői.  

 Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések.  

 9.3. Művelődési 

viszonyok és társadalom  

 Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években.  

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” 

Magyarországon.  
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 9.4. Magyarország a 

második világháborúban  

 Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 

harcokban.  

 Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.   

 A holokauszt Magyarországon.  

 

   

22. A jelenkor (1945-től napjainkig)   

Témák  Középszint  

10.1. A kétpólusú világ 

kialakulása  

 A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi 

jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői.  

 Az ENSZ létrejötte, működése.  

 10.2. A „harmadik 

világ”  

  

10.3. A kétpólusú 

világrend megszűnése  

 A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése; Németország újraegyesítése.  

 10.4. Az európai 

integráció  

 Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.  

 10.5. A globális világ 

sajátosságai  

 A globális világgazdaság ellentmondásai.  

 
 

 

23. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig  

Témák  Középszint  

 11.1. A kommunista 

diktatúra kiépítése és a 

Rákosi-korszak  

 Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok 

jellegzetességei a Rákosi-korban.  

 11.2. Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc  

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb 

eseményei; a megtorlás.  

 11.3. A Kádár-korszak   A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok.  

 11.4. A rendszerváltozás 

és a piacgazdaságra való 

áttérés  

 A rendszerváltozás főbb eseményei.  

 A piacgazdaságra való áttérés és következményei.  

 11.5. Demográfiai 

folyamatok és a határon 

túli magyarság   

 A határon túli magyarság 1945-től.  

 

 

 

 

 

 

  

24. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek  

Témák  Középszint  
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12.1. Társadalmi 

tagozódás és 

felelősségvállalás  

 A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői 

napjainkban.   

 A szociális ellátórendszer fő elemei.  

12.2. Az aktív és felelős 

állampolgárság alapjai  

 Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az 

állampolgári jogok, kötelességek.   

 A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, 

köztársasági elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi 

önkormányzatok, az Alaptörvény).   

 A választási rendszer fő elemei.   

12.3. Alapvető pénzügyi 

és gazdasági fogalmak, 
folyamatok. A  

munkaviszonyhoz 

kapcsolódó ismeretek  

A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, 

banki ügyletek).  

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a 

munkaviszony megszűnése.  
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Meghatározott óraszám:  
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Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

12. 1 31 

 

 
12. évfolyam: 

 

 

 

A tantárgy oktatásának célja: 

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 

szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 

megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti 

azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, 

a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes 

felkészüléséhez. 

A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

 

 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 
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hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

 

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

tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra 

törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve 

újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő 

szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 
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A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 

keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – 

elsajátítja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és 

eljárásokat, amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és 

mindennapi boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a 

kommunikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az 

érvelési technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek 

használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és 

szerepét, megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a 

gyermekvállalás fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi 

szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság 

kifejezésének lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus 

emocionális összetevői. Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós 

szerepét. Tájékozódik a határon túl és a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: 

információkat gyűjt és rendszerez közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri 

törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a nemzetek, nemzetállamok 

fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul 

benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának 

közös feladata, amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán 

kell, hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez 

szükséges jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a 

szerződések kötéséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik 

számára a társadalmi normák követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, 

erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a 

munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac 

helyzetéről, a sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó 

ismeretek megszerzése elősegíti a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság 

szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági szerepvállalásának formáiról, 

szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások működésének sajátosságairól. 

Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és a változásokhoz alkalmazkodó, a 

problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső innovatív, vállalkozói szemléletének 

megalapozásához. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem 

tantárgyhoz: a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi 

döntések okainak és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának 

elemzésével, a morális dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több 

esetben komplementer – együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a 

demokratikus rendszerek sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának 

és elfogadásának, a demokráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyarországi 

rendszerváltozás eredményeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer 
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vizsgálata terén. Mindkét tantárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, 

erősödnek az őt a hazájához fűző érzelmi szálak.  

Az állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz tantárgy keretében elsajátított 

környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatainak egy 

része a pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-

társadalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat 

kialakítását szolgálja. 

 

 

 

 

 

Témakör: Óraszám 

A család, a családi szocializáció  4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, 

honvédelem 

4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági 

szerepvállalása 

4 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 3 

Vállalkozás és vállalat  2 

Összes óraszám: 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 514  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális kultúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 515  

A tantárgy oktatásának célja 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, 

eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan 

olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és 

koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

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, és célként már megjelenik az elméleti 

tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a 

hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató 

és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -

alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő 

hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

 

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

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 

a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 

ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a NAT a középiskolában is négy témakör 

köré szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű 

érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. 

évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz 

használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, 

ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. 

grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, 

rendszerezünk. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 
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A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása 

során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is 

elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A 

középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb 

problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, 

illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem 

egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak 

minél több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a 

megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, 

önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai 

tanulásának. 

 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi élethelyzetek, a 

tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A feladatok 

eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz végrehajtása 

szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a 

digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, 

az életkori sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok 

megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a 

tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, 

középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy 

könnyen tanulható programozási nyelvvel találkoznak. 

 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is 

szükségesek. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási 

területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a 

tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez 

igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör 

feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos 
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eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

Meghatározott óraszám 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 2 72 

10. 1 36 

11. 1 36 

12. 1 34 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

9. évfolyam 

 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9. 

évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában 

elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új 

környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés 

lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni érdeklődésüknek 

megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Információs társadalom, e-Világ 4 

Mobiltechnológiai ismeretek 6 
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Szövegszerkesztés 12 

Számítógépes grafika 12 

Multimédiás dokumentumok készítése 8 

Online kommunikáció 4 

Publikálás a világhálón 14 

Táblázatkezelés 12 

Összesen 72 

 

Témakör: Információs társadalom, e-Világ 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

 Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

 A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 Tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

 

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  
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 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, 

élőláb kialakítása), az információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

 

Témakör: Számítógépes grafika 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel 

 A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

 Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

 

Témakör: Multimédiás dokumentumok készítése 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

 Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet 

beszúrása a bemutatóba 

 

Témakör: Online kommunikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata 

 A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 



 521  

 

Témakör: Publikálás a világhálón 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott témában 

 Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

 Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

 Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

 

Témakör: Táblázatkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

 

10. évfolyam 

A tanulók tudásának felmérése.  

Témakörök, órakeret: 

Témakörök Órakeret 

A digitális eszközök használata 2 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Szövegszerkesztés 7 
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Számítógépes grafika 3 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Online kommunikáció 3 

Publikálás a világhálón 5 

Táblázatkezelés 8 

Összesen 36 

 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

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 számítógépes hálózat 

segítségével 

 

Témakör: Információs társadalom, e-Világ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, 

valamint az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások 

megismerése, használata 

 Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

 

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 
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 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például 

tartalomjegyzék, lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, 

élőláb kialakítása), az információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása. 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka 

keretében 

 

Témakör: Számítógépes grafika 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával 

 Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával 

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően 

 Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

 

 

Témakör: Multimédiás dokumentumok készítése 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

 Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 

 Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 
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Témakör: Online kommunikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

 Használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

 

Témakör: Publikálás a világhálón 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak 

megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

 Elkészített weblap internetes publikálása 

 A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

 Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 

 Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

 Összetett webdokumentum készítése 

 

 

Témakör: Táblázatkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az eredményekből 
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11. évfolyam 

 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői 

környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az 

elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár 

ipari környezetben is elterjedt legyen. Egy formális programozási nyelv megismerése közösen 

megoldott egyszerű példákon keresztül, típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, 

elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő feladatok önálló megoldása.  

 

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 10 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Szövegszerkesztés 6 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 6 

Adatbázis-kezelés 6 

A digitális eszközök használata 2 

Összesen 36 
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Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  

TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon 

keresztül 

 Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását 

igénylő feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

 Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

 Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása 

 Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges 

módszerrel 

 Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

 Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 

 Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások 

paraméterezése a paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

 Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

 

Témakör: Információs társadalom, e-Világ 

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 

 

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 
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 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

 Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

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 

 

Témakör: Online kommunikáció 

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 

 

Témakör: Táblázatkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 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 
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Témakör: Adatbázis-kezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

 A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

 Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

 A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a 

különböző közösségi médiumok mint online adatbázisok esetén 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

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 

 

 

12. évfolyam 

 

A 12. 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 tovább tanulnak, 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. 
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Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek 

le, módosítottak adatokat, addig a 12. 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 12. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális 

eszközökkel történő megoldásának, 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.  

 

Éves órakeret: 34x1=34 óra 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 8 

Információs társadalom, e-Világ 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 

Szövegszerkesztés 6 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 6 

Adatbázis-kezelés 6 

A digitális eszközök használata 2 

Összesen 34 
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Témakör: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

TEVÉKENYSÉGEK 

 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 – 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. tili-toli, aknakereső, memory) 

 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata 

közben rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 
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 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 

 

 

 

 

Témakör: Mobiltechnológiai ismeretek 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás 

hardverigénye alapján 

 Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak 

meghatározása 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum 

tartalmának közös véleményezése 

 Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított 

tartalom létrehozása 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

elkészítése 

 

Témakör: Online kommunikáció 

TEVÉKENYSÉGEK 

 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 
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Témakör: Táblázatkezelés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például 

menetrendekből, film- és kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az 

elektronikus naplóból 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból 

adatbázis-kezelő rendszer segítségével 

 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 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

 Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 

 Önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, 

elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 
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Testnevelés 
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A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

 

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan 

fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés 

tanítási-tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 

életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 

kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 

példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, 

szűrés és feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és 

társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a 

szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. 

A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy 

tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 



 535  

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító 

tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

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

iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 

megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a 

tanuló értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 

tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 

tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 

produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 

bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység e területén, 

és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A 

tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 

eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és 

egészségfejlesztés a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi 

teherbírását fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. 

A sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 

közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotónia-tűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

 

 
Meghatározott óraszám: 

 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 3 108 

12. évfolyam 3 93 
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9. évfolyam: 
 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes 

középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak 

visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan 

képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, 

melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre 

inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

 

 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 
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− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

Éves órakeret: 36x4=144 óra 

 

 

Témakörök, órakeret: 
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Témakörök Órakeret 

Sportjátékok 40 

 Torna jellegű feladatok 28 

Atlétikai jellegű feladatok 32 

Alternatív és szabadidős mozgásformák 28 

Önvédelem és küzdősportok 16 

Egészségkultúra, gimnasztika és prevenció (beépítve a sportágak óraszámába)  

Összesen 144 
 

Sportjátékok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása  

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 
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felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 

egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok 

együttműködése 

 

Torna jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
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 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 
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 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 

Atlétikai jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömeg-kontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–

100 m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső 

botátadással. Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 8-10 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugrások: 
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● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, 

egy- és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika 

alapjaival emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika 

választása kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

 

Alternatív és szabadidős mozgásformák: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 
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− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén 

azok alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása és végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

− Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

 

Önvédelem és küzdősportok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  
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● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

Gimnasztika: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 
10. évfolyam: 

 
A tantárgy oktatásának célja 

A tizedik évfolyamba lépve az előző években megkezdett sokoldalú alapozó és sportági 

jellegű pszicho-motoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés tovább folytatódik. A 

testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a mozgáshoz fűződő 

felnőttkori pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, napi életritmusba 



 545  

ágyazott struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok 

mentén az Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák kialakítása a középfokú nevelési-

oktatási szakaszban is folytatódik, a NAT-ban meghatározott tanulási kompetencia-

összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül 

az egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló 

mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az 

autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés 

sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban 

kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati 

hasznának tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani 

a mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló 

megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét az 

egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdekében, amelynek 

megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását stratégiai fontosságúnak tartja. 

Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú mozgástapasztalatai birtokában 

képes választani a különböző rekreációs mozgásformák közül, önálló és tudatos 

sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott mozgást, tudja és 

tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő 

iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon 

átívelő aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges 

mozgásformáit, a biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri, és egyre 

tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások 

kedvezően hatnak a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért 

teljesítmény maximum szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő 

hatások nélkül jelentős a visszaesés mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások 

során megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt 

testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az 

egyéni tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt 

módszerek. Itt fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló 

pedagógiai kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti 

folyamatait alakító, a pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és 

társértékelés egészít ki.  
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A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a 

tanulókat az általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a 

nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt 

szerepet kap. 

 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül 

erősíthetjük a tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittség összetevők 

fejlesztésére. A technológia adta lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek 

elmélyítésére nyílik mód, különböző projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét 

követve. 

 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 10. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 8–

9. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képesség összetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes 

középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak 

visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatás módszertani szempontból fokozott jelentőséget 

kap a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportág specifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan 

képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, 

melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre 

inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 
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− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

 

Éves órakeret: 36x4=144 óra 

 



 548  

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Sportjátékok 40 

 Torna jellegű feladatok 28 

Atlétikai jellegű feladatok 32 

Alternatív és szabadidős mozgásformák 28 

Önvédelem és küzdősportok 16 

Egészségkultúra, gimnasztika és prevenció (beépítve a sportágak óraszámába)  

Összesen 144 
 

Sportjátékok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Két választott sportjáték alapvető sportág specifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda: 
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●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 

egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok 

együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 
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● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

Torna jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 
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● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 

 

Atlétikai jellegű feladatok: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömeg-kontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–

100 m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 
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● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső 

botátadással. Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 8-10 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 

 

 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, 

egy- és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika 

alapjaival emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika 

választása kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával  

● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a 

diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek 

alkalmazásával (pl.: gumilabda, frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

 
 

Alternatív és szabadidős mozgásformák: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 
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− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

− A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

− A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén 

azok alkalmazása 

− Légzőgyakorlatok végrehajtása 

− A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

− Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása és végrehajtása 

− Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

− A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

− A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

− Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

− Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

 

Önvédelem és küzdősportok: 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 
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 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 
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Gimnasztika: 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 

11-12. évfolyam: 

 
A tantárgy oktatásának célja 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely 

a felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatás módszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő 

módszerek egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás 

lépéseinek kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, 

végrehajtásáig. Ebben a tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul 

egyfajta segítővé, facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább 

felnőttként kezelő bizalomteljes légkör uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú 

tolerancia, a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan 

végrehajtja a különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, 

edzettséget fejlesztő eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az 

uszodai környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett 

mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal 

rendelkezik a civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő 

tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit 

felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 

alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 
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A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges év végi eredmény. 
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Órakeret: 36x3 óra=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

Témakör neve 
Óraszám 

11. évfolyam 

Óraszám 

12. évfolyam 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 11 10 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 20 18 

Torna jellegű feladatmegoldások 15 14 

Sportjátékok 27 25 

Testnevelési és népi játékok 12 10 

Önvédelmi és küzdősportok 11 6 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 12 10 

Összes óraszám: 108 93 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 
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 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, 

végrehajtása, vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és 

társmegfigyelés segítségével 
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 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

 

 

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Dobások: 

 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabda- vagy gerelyhajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 29 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

Lányoknak: 

 Gerendán: 
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● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

 

 

 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

FOGALMAK 

billenés,  húzódás-tolódás támaszba 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 52 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 
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 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre 

történő mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű 

megállás egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő 

egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a 

mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a 

folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda 
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● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az 

eredményes játék érdekében 

 Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, 

cselezések irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák 

megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

FOGALMAK 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 
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eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

FOGALMAK 

besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 
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 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a 

társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo 

jellegű földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 

lépéses támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 
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TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 



 567  

FOGALMAK 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező komplex természettudományos 

tantárgy 
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A tantárgy oktatásának célja 

 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása.  

A kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára. A technikumok 9. évfolyamán 

feldolgozásra kerülő komplex természettudomány tantárgy a természeti folyamatokkal 

kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk 

– környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti.  

 

A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv a rendszerszintű 

gondolkodás támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat is 

tartalmaz. Ez a tartalmi elem a különböző műveltségterületek, tantárgyak közötti 

kapcsolódásokra hívja fel a helyi tantervkészítők, illetve tankönyvírók figyelmét. A 

dokumentum – jellegénél fogva – széles kereteket biztosít a megvalósító intézmények 

számára. Minden tematikai egység Ismeretek/fejlesztési követelmények rovatában gazdag 

tartalmi és módszertani lehetőséget (Lehetőségek a megvalósításra) kínál a feldolgozásra.  

A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon.  

 

A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de 

érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló 

a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák 

előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. Az egészség tudatos megőrzése, a 

természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása a 

természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A 

felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex 

természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell 
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arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő.  

 

 

 

 

 

 

 

Meghatározott óraszám 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 3 108 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

9. évfolyam 

 
 

A tantárgy részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére szolgál. 

Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, 

hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket 

fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. A tananyag feldolgozása során fontos a 

digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használata, valamint a természet iránti 

érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. 

Utóbbira külön időkeretet is biztost a Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez 

kapcsolódó időkeret bármely témához, a tanév során bármikor felhasználható.  

A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz és a 

biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás 

módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek 

vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és 

fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az 

élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. 

Ismereteket szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez 

hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk 

összefüggéseire. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között. A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan 

elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint 

a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő 

differenciálásra, részletezésre is. 

 

A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

 a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra;  
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 legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására;  

 ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;  

 legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására;  

 legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

 a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;  

 az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése;  

 az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.  

 az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése;  

 az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése;  

 az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása;  

 az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Projekt: Globális problémák, fenntarthatóság 15 

Természeti erőforrások 8 

Környezetünk: természeti jelenségek, körforgás, környezetvédelem, 

hulladékgazdálkodás 
8 

Elemek, vegyületek, szerves molekulák 11 

Az élő szervezet felépítése, működése 19 

Betegségek 8 

A fény 5 

Tájékozódás térben és időben 5 
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Kölcsönhatások 11 

Gyakorlás, összefoglalás 12 

Témazáró 6 

Összesen 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizika 
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A tantárgy oktatásának célja 

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 korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az 

ismereteknek átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé 

teszik. Emellett kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá 

váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika 

művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai 

mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget 

érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) 

kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  

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 tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes 

leírni és magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés 

fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, 

korlátait és kockázatait. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki 

műveltségét a tanulásban, a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldásában. A tanuló képes matematikai problémák megoldása során 

és mindennapi helyzetekben egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. Felismer 

egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos 

megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a 

mennyiségek összehasonlításában. 

 

 

 

Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
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10. 2 72 

11. 2 72 

 

A továbbhaladás feltételei 

Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

10. évfolyam 

A fizika tapasztalati, empirikus tudomány. A fizika ezer szállal szövi át valamennyiünk 

mindennapjait. Meghatározza életminőségünket, a mai kor elképzelhetetlen a legalapvetőbb 

természettudomány eredményei nélkül. A Fizika tantárgy gyakran sokkal nagyobb nehézséget 

okoz a tanulóknak, mint bármely más reál tantárgy. A fizikai fogalmak és törvényszerűségek 

egyáltalán nem egyszerű, illetve (szemben a matematikával) logikus felépítésűek. Még az 

olyan alapvető és gyakran használt fogalmak is, mint pl. az erő, a tömeg, az energia igen 

magas szintű elvonatkoztatási képességet, fantáziát és a lényeg iránti fogékonyságot 

feltételeznek, legalább is akkor, ha valóban megérteni akarjuk ezeket és nemcsak formálisan 

befogadni, elfogadni. Valamennyi tudomány közül a fizika alkalmazza a matematikát 

legkiterjedtebben. Annak, aki fizikát akar tanulni, először ma matematikát kell készség 

szintjén elsajátítania. A matematika tudás a fizikatanulmányok előfeltétele, de nem több 

annál. A matematika módszerei segítik a fizikai gondolkodásmódot, de nem helyettesíthetik. 

Egy egyenletbe foglalt fizikai törvény megoldásához nemcsak a matematikát kell tudni, 

hanem sajátos fizikai ismeretekre, látásmódra és tapasztalatra is szükségünk van. Ennek 

megalapozását és készség szintű kifejlesztését tűzzük ki célul a 10. évfolyam fizika tanóráin. 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 
 

Témakörök Órakeret 

SI mértékrendszer, prefixumok, mennyiségek átváltásai. 2 

Mechanikai alapismeretek, mozgások kinematikai leírása. Egyszerű 

mozgások: egyenes vonalú egyenletes és egyenletesen változó 

mozgások, körmozgás. 

10 

Mozgások dinamikai leírása, Newton erőtörvényei, lendület. 

Periodikusan ismétlődő mozgások. A közlekedés és a sportolás fizikája. 
10 

Munka, energia, teljesítmény, hatásfok. A mechanikai energia-

megmaradás törvénye, konzervatív és disszipatív erőhatások szerepe a 

pontszerű testek mozgásának vizsgálatánál. 

10 

Pontrendszerek mozgásának leírása. Forgatónyomaték, egyszerű gépek 

használata a mechanika területén (csigák, lejtő, emelők). 
10 
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Folyadékok mechanikája. Felületi feszültség, Pascal-törvény, felhajtóerő, 

Archimédész törvénye, úszás, lebegés, elmerülés jelenségének 

vizsgálata, szilárd testek és folyadékok sűrűségének meghatározása.  

10 

Termodinamikai alapismeretek, különböző hőmérsékleti skálák és ezek 

kapcsolata, hőmérséklet mérése, hőmérés eszközei. 
2 

Hőtágulás szilárd testeknél (lineáris, területi, térfogati) és folyadékoknál. 

A melegítés és a hűtés kalorimetriája, halmazállapot-változások 

energetikai vizsgálata. 

8 

Gázok termodinamikája, gáztörvények speciális esetei, egyesített 

gáztörvény és ennek alkalmazása különböző gázfolyamatoknál.  
10 

  

Összesen 72 

 

11. évfolyam 

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. 

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. 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 adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű 

tevékenységek révén valósítható meg. 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök Órakeret 

Elektromos alapjelenségek, alapfogalmak. Az elektrosztatika alapjai, 

szigetelők és vezetők, szikrák, villámok. Elektromos potenciál, 

feszültség fogalma és értelmezése, töltéssűrítők és kondenzátorok, ezek 

különböző kapcsolási formái. 

10 

Az egyenáramú elektromos berendezések működésének alapjai, 

áramerősség, ellenállás fogalma és törvényei, telepek és ellenállások 

különböző kapcsolási formái. Elektromos energia és teljesítmény 

meghatározása. 

10 

Mágneses alapjelenségek, mágneses indukció különböző formái és 

törvényei. Váltakozó feszültségű elektromos hálózatok jellemzői. 
12 
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Generátorok és motorok. Elektromosság a környezetünkben, az 

elektromos áram élettani hatásai. 

Mechanikai és elektromágneses hullámok, ezek szerepe a kommunikáció 

területén. A rádió, televízió, telefon működési elve, az elektromágneses 

sugárzás megismerése, ennek élettani hatásai. 

12 

Optikai alapismeretek. Fénytörés, fényvisszaverődés sík- és gömb-

felületeken. Tükrök és lencsék képalkotása, az emberi szem és a látás. 
10 

A Világegyetem megismerése. 10 

Környezetünk épségének megismerése. A fenntartható fejlődés és a 

fizika kapcsolata és lehetőségei. 
8 

Összesen 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz 
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A tantárgy oktatásának célja 

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 
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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. 

 

Továbbá cél a következő kompetenciák fejlesztése: 

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. 
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Előtérbe 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. 

 

 

Meghatározott óraszám 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

10. 2 72 

11. 2 72 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

 

10. évfolyam 
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A 10. 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 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.  

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. 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 6 

A kőzetburok 10 

A légkör 9 

A vízburok 7 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 15 

Projekt: Környezettudatosság 10 

Gyakorló, összefoglaló órák 10 

Témazáró 5 

Összesen 72 
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11. évfolyam 

 

 
A 11. 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 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. 

A témakörök feldolgozásakor kiemelt feladat, hogy a tanuló a következő képességek 

birtokában legyen: 

– 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. 
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Továbbá a földrajz oktatás nélkülözhetetlen része, hogy a tanuló az alapvető topográfiai 

ismeretekkel rendelkezzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 7 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 16 

Topográfiai ismeretek – A világ országai 7 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 9 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 7 

Projekt: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő 

dilemmái 

13 

Gyakorló, összefoglaló órák 8 

Témazáró 5 

Összesen 72 
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Technikum 

Két tanítási nyelvű oktatás 

Idegen nyelv 

(angol nyelv, német nyelv) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum 

Két tanítási nyelvű oktatás 

Idegen nyelv 

 

A tantárgy oktatásának célja 

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra 

megismerése mellett, a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás 

képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a 

következő célok megvalósítását szolgálja: 

 az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és 

kiegyensúlyozott fejlesztése, 

 a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

 a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

 a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása. 

 

A célnyelv oktatásának alapvető célja a Közös Európai Referenciakerettel (a továbbiakban: 

KER) összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános 

kompetenciákkal, a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és 

jártasságokkal, valamint a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is 

nélkülözhetetlen motivációval. 
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A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. 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 a célnyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 

kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt. 

Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 

szükségessé, ezért ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, 

speciális területe, ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg 

történik.  

A képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással 

kapcsolatban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb 

szintű elsajátítását, és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a 

folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így 

magabiztosabban vesznek részt a szóbeli és az írásbeli kommunikációban.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatást a valós kommunikációs helyzeteken alapuló 

nyelvtanulás jellemzi. A középiskolai nyelvoktatásban a tanár és a tanuló támaszkodhat az 

általános iskolában elsajátított nyelvtanulási készségekre és stratégiákra, amelyeket közösen 

fejlesztenek tovább. 

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

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi 

lektor is részt vehet, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának, 

kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és 

fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók 

hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet 

beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de 

meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.  

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, 

az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd 

kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is. 

A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető a célnyelv tanulásába, és fordítva, a 

célnyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció 

területén.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában 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 blogírás élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. 

Az önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók 

beszélgethessenek magáról a tanulásról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák 

elsajátításában, és lehetőségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést. 

A siker egyik kulcsa a folyamatos, pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése. 
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A nyelvtanítás, -tanulás sikeréhez hozzájárul, ha a nyelvtanulók ismereteit, érdeklődését, 

igényeit, nyelvi és nem nyelvi készségeit sikerül bekapcsolni a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás a témák sokféleségének köszönhetően, valamint azért, mert minden más 

tantárgynál több lehetőséget kínál a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a 

személyiségfejlesztésre. 

A NAT és az Irányelvek általános nevelési és fejlesztési célkitűzése a középiskolai 

tanulmányok befejezésének idejére a KER szerinti C1 nyelvi szint. 

Intézményünkben az egyes évfolyamon elvárt kimeneti szintek illeszkedve a NAT-ban 

meghatározott szintekhez a következőek: 

Évfolyam 9. kny 9. 10. 11. 12. 13. 

Ker szint B1 B1+ B2 B2 C1 C1 

 

Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. kny 18 648 

9. 6 216 

10. 4 144 

11. 3 108 

12. 3 108 

13. 3 93 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

9. kny évfolyam 

A nyelvi előkészítő 9. évfolyamára a tanuló különböző nyelvtanulási tapasztalatokkal 

érkezhet.  

Kulcsfontosságú, hogy motivációját a német 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, 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, hogy a nyelvtanulás 

ezen az évfolyamon is fejlessze az idegen nyelvi tartalmakon keresztül a világ 

megismerésének és az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, mérlegelő és 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciákat. 
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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, a többféle értékelési forma, amelyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit 

felismerni és 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 az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább 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 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra, valamint alkalmazza nyelvtudását és kiaknázza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra. 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzésnek a 9. évfolyam végére elvárt kimeneti szintje 

minimum a KER szerinti B1 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, nyelvi 

elemeket, struktúrákat és általános tanulási eredményeket sorolja fel a következőkben: 

Angol nyelv 

Angol nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német 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!)  
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— 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.) 

— 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.)  
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— 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.) 

— 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.) 
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— 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? 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 
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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; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9. NYEK évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 648 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 95 

Environment and nature 70 

School and education 90 

Holidays, travelling, tourism 38 

Public matters, entertainment 50 

English and language learning 40 

Intercultural topics 90 

Cross-curricular topics and activities 45 

Current topics and issues 45 

Science and technology, Communication 40 

Gaining and sharing knowledge 45 

Összesen: 648 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 95 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; 

 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 
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 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) 

 családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 szomszédi kapcsolatok  

 családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, illetve egy híres ember élete 

— szóbeli mini-prezentáció:  

 a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

 különbségek, hasonlóságok 

 ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted 

children’ 

 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? 

— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

 családi szokások, hagyományok 

 hobbik, érdeklődési körök 

— Szerepjáték: 

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  
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 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

— Vitafórum  

 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: 70 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  

 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. 



593 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni projekt 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

— projektmunka csoportban:  

 üres lakás berendezése és bemutatása 

 környezetvédelem a szűkebb környezetben 

 Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

 lakóhelyünkön,  

i. otthonunkban  

ii. az iskolában 

iii. városunkban 

iv. okos eszközökkel  

— Internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

— Kiselőadás/prezentáció készítése:   

 veszélyben a földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 időjárás okozta katasztrófák  

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

 Hasznosak-e az állatkertek? 

 Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 90 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; 
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 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: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása, főbb különbségeik 

- Csoportmunka / projekt:  

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

  (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

 egy osztályprogram megtervezése 

 kisfilm készítése: „Our School” 

- Internetes kutatómunka- képes beszámolók 

 iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

 különleges iskolák Magyarországon és Angliában 
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 szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- 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 email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

- scrapbook/poszter készítése:  

 mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

 iskolai kirándulásaink tervezése 

 kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

 saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

 Milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték készítése: 

 a különböző tantárgyakról  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

 történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

 történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

 képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

- Iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

 kiejtési verseny – megadott vers előadása 

 ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 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; 
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 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 

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’ 
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Panaszlevél vagy/és kritika írása 

  egy hotelről  

 szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 50 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 

 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 

 egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 



598 

 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok 

− Egyéni projekt és bemutató:  

 a célnyelvi országok rövid bemutatása   

 saját szórakozási szokások  

 szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

 Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 Mi szórakoztat minket?  

 kedvenc kulturális élményem  

− projektmunka csoportban:  

 rövid útikönyv készítése 

 hazánk múltja 

− Vitakészség fejlesztése 

  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

− Íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adalapok kitöltése 

 plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, 

nevezetesség) 

 film/könyv ajánló brossúra készítése 

 angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

 emailezés angolul  

− szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  

 gyors étteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

 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:  
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o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 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; 

 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; 



600 

 

 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 

 Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

− internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 

 a magyar és az angol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  

 a dialektusok 

 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? 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

− Íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage 

Herald’) felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

 angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

angolul 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven   
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 írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan 

összefűzve 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− kedvenc videóm 

− csoportos projekt:  

 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: 90 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 

— az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

 az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 
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 mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

 ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

 viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

 angol és magyar nyaralási szokások 

 angol időjárás – magyar időjárás 

 az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

 angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a két országban  

− Csoportos feladat 

 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 

 pl. Christmas Party 

 pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 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; 
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 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: 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 



604 

 

 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 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stilusa szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

— szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő 

témákban  

— videók megtekintése  

 angol hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— Internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

— Szerepjáték 

 ’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

 talkshow aktuális témában 

— projektmunka:  

 iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 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; 

 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; 
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 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?  

 Haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 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 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 

 versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  

 

Német nyelv 

 



607 

 

Német nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

 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 10. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien? Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt? Können Sie mir bitte sagen 

…?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir? Was fehlt dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so 

gut. Danke, mir geht es sehr gut/gut/nicht so gut/schlecht. Ich habe Halsschmerzen. Mein 

Hals tut mir weh.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Alles Gute! Viel Spaß! Gute Besserung! Viel Erfolg!) 

 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! Herzlichst! / Liebe Grüße / Viele 

Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut. 

Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht 

gut. Das finde ich toll. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht.) 

 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.) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den 

Text.) 

 kívánság kifejezése (Ich möchte …) 

 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.) 
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 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.) 

 vélemény kifejezése (Meiner Meinung nach ist das Buch sehr gut.) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 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.) 

 dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!) 

 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.) 

 felszólítás (Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!)  

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 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 (Mein herzliches Beileid. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstanden, dass …?) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen / anderer Meinung.) 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Sie mögen Recht 

haben, aber trotzdem…. / Das mag wohl sein, 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, …) 
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 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es 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.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 segítség felajánlása, és arra reagálás (Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht 

schon.) 

Német nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

 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 

das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.), 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: haben, birtokos névmások, gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.), von, -s 

(Wessen Vater? Der Vater von Peter! Peters Vater besucht uns heute.) 

 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 (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók 

tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, 

zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am 

Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte 

Woche, von … bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange? 

Ich war von 5 bis 6 in der Konditorei. Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt.)  

 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.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so), időbeliséget kifejező kötőszavak (als, wenn), tárgyra 

utaló kötőszavak (Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das schon klar ist.), névmások (das, ich, 

mich, mir, dich, dir, man) 
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 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és 

vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein 

Eis. Magst du tanzen? 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.) 

 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.) 

 szövegkohéziós eszközök: zu + Inf. (Es ist schön, hier zu sein.), célhatározói 

mellékmondatok  

(Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó 

mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.), előidejűség kifejezése (Nachdem 

Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee). 

 szöveggrammatikai eszközök: derselbe, dieselbe, dasselbe, der/die/das gleiche 

 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 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 a német nyelv tantárgy alap-óraszáma: 648 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

90 
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Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

70 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

90 

Reisen und Urlaub, Tourismus 45 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 46 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 50 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 86 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 40 

Aktuelle Themen 46 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 40 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 45 

Összesen: 648 

  

TÉMAKÖR:  

 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, 

Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 90 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 rövid jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb 

témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;  

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a személyes tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy a személyes 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; 

 a személyes tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, 

véleményét és érzéseit is, az ismert nyelvi eszközökkel; 

 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. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Freizeitorte, 

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: 

Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, Gesundheitswesen 

(medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative Charakterzüge, 

persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle   

 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatásával) 

 családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 szomszédi kapcsolatok  

 családi ünnepek az német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

 Jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, illetve egy híres ember élete 

— szóbeli mini-prezentáció:  

 a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok a DACHL országokban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családmodellei 

 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? 

— kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  
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 családi szokások, hagyományok 

 hobbik, érdeklődési körök 

— Szerepjáték: 

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel stb. 

— Vitafórum  

 tinédzserek helyzete a családban  

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél környezeti és természeti 

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, a környezeti és természeti tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban és 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. 

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 Land, 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, Wetter und Klima, Jahreszeiten, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung 

 A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projekt 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

 projektmunka csoportban:  

 üres lakás berendezése és bemutatása 
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 környezetvédelem a szűkebb környezetben 

 Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

 lakóhelyünkön,  

 otthonunkban  

 az iskolában 

 városunkban 

 okos eszközökkel  

— Internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

— Kiselőadás/prezentáció készítése:   

 veszélyben a földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 időjárás okozta katasztrófák  

 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 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 90 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; 

 ajánlott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is kifejti, az ismert nyelvi eszközökkel; 

 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, összefüggő és folyékony előadásmóddal, akár 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; 

 véleményét szóban és írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 
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 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, Angestellte im Hochschulwesen, Bibliothekspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes, Webseiten zum Lernen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule, Lern-Apps 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule, Abitur, Bewerbung an 

Universitäten 

 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, Bestehen von Prüfungen, lebenslanges 

Lernen  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Stundenpläne, Wissen, Interessen, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

Berufsorientierung, verschiedene Wege und Ebenen des Lernens, 

Karriereorientierung 

 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: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása, főbb 

különbségeik 

- csoportmunka / projekt:  

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

  (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

 egy osztályprogram megtervezése 

 kisfilm készítése: „A mi iskolánk” 

- internetes kutatómunka- képes beszámolók 

 iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

 különleges iskolák Magyarországon és Némeetországban 

 szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 
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- 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 email írásai németországi barátomnak a sok házifeladatról  

- scrapbook/poszter készítése:  

 mit szeretek a jelenlegi iskolánkban a legjobban 

 iskolai kirándulásaink tervezése 

 kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

 saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

 Milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték készítése: 

 a különböző tantárgyakról  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

 történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

 történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

 képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

- iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

 kiejtési verseny – megadott vers előadása 

 tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó 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, a nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 
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 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: 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

 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, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des 

Tourismus auf Menschen und Wirtschaft 

 Információ átadása a nyaralás, utazás, 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 –utazási előkészületek bemutatása 

 játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

 talkshow (Plauderstube): irányított kérdések segítségével 

 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.) 

 Kalandvágyó vagy? 

 Vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

 Szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
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 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 Panaszlevél vagy/és kritika írása 

  egy hotelről  

 szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a közügyek, szórakozás 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 a közügyek, szórakozás 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 

 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 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Lesen, Sport, Computerspiele, 

Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− kutatómunka 

 egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, 

együttesek stb.) 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok 

− egyéni projekt és bemutató:  

 a célnyelvi országok rövid bemutatása   

 saját szórakozási szokások  

 szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

 Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 Mi szórakoztat minket?  

 kedvenc kulturális élményem  

− projektmunka csoportban:  

 rövid útikönyv készítése 

 hazánk múltja 

− vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

− íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adalapok kitöltése 

 plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, 

nevezetesség) 

 film/könyvajánló, brossúra készítése 

 német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

 emailezés németül  

− szerepjátékok – csapatversenyben 

 gyors étteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 Budapest, Berlin, stb. – helyi látványosságok bemutatása idegenvezetőként 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

 a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  

− egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

− egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

− kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 
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− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

 közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 50 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

 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;  

 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. 

 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; 
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 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. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes 

Lernen 

 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 

 Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

− internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 

 a magyar és a német nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  

 a dialektusok 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

− olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

− osztálykönyvtár: könnyített olvasmányokból táblázat készítése (a falon): ki, melyik 

könyvet olvasta az év folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb 

könyvet? 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

− íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztályhírlaphoz (pl. WIR) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

német nyelven 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven 

 írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan 

összefűzve 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 
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− kedvenc videóm 

− csoportos projekt:  

− társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 86 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; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában. 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok és Magyarország 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 információk átadása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka – egyéni vagy csoportos: 

Németország és Magyarország összehasonlítása - hagyományos és digitális 

kutatómunka, majd órai kiselőadások az alábbi témakörök mentén: 

 a németl és magyar iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás – miért más itthon? 

 mindennapi szokások Németországban és Magyarországon – van-e különbség? 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

 ünnepek a családban (születésnap, Karácsony, Húsvét stb.)  

 viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok  

 német és magyar nyaralási szokások 

 német időjárás – magyar időjárás 

 Németország/Magyarország tájegységei, országrészei 

 német/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a két országban  

− csoportos feladat 
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 Ki tud többet Németországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

− egyéni kutatás és projektmunka: 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Melyek a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

  a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 

 a magyar és a német történelem egy-egy kiemelkedő eseménye 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban? 

− internetes kutatómunka  

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 a német himnusz eredete és változásai 

− játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás? 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— vitafórum 

 mi okozhat kulturális meglepetéseket a DACHL országokban? 

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 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. 

 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) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

 egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  
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− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

— egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

— játék/szerepjáték 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 társasjáték készítése és játszása, fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak)  

— 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? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket.  

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 

— ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV 

híradó) 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stilusa szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

— szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő 

témákban  

— videók megtekintése  

 német nyelvű hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 
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— Szerepjáték 

 ’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

 talkshow aktuális témában 

— projektmunka:  

 iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

 újság készítése, rövid cikkek írása célnyelven 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

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, a tudomány és technika 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 tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten, Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium und in der Arbeit,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

Gefahren des Internets, soziale Netzwerke,  

 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? 

— projektmunka (egyénileg) 
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 „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?  

 Haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 45 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 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. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából,  

— scrapbook, poszter készítése,  

— prezentáció készítés 

— projektmunka (egyéni vagy csoportos) 
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 hangfelvétel/videófelvétel késztése 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 

 a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

 a német nyelvű 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  

 

9. évfolyam 

A 9. évfolyamot olyan diákok kezdhetik el, akik a középiskola előkészítő évfolyamán 

minimum B1 szintre jutottak. Ez szükséges ahhoz, hogy a célnyelven tudjanak tanulni 

bizonyos közismereti tantárgyakat. A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az 

előrehaladásban; a nyelvórákon is foglalkoznak a szaktárgyak terminológiájával, míg a 

kommunikációs és információs technológiák ésszerű és mérlegelő alkalmazása a differenciált, 

személyre szabott tanulás lehetőségét biztosítja. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a korosztályi sajátosságok 

figyelembevétele (önkeresés, önértékelés, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak 

szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a mérlegelő gondolkodás 

erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák 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.  

 

Interakciós és tevékenységi formák a tanítási órákon: 

 

 egyéni tanulás 

 páros munka 

 csoportos munka 

 projektmunka 

 prezentáció készítése és bemutatása 

 online feladatok és online kommunikáció 

 digitális applikációk 

 

 

 
  

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 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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3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, 

amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi 

munka során előfordulhatnak; 

követhető; 

 

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, beszélgető műsorok megértése.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és 

rádiós hírek, beszélgető műsorok, 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).  

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, 

helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és 

érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás 

során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik 

a kommunikációs helyzethez. 
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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. 

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. 

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. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

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. 

A leggyakoribb állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és 

megtartsa a szót, amíg megfogalmazza mondanivalóját. 

 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

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. 
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A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni érdeklődési köréhez és 

tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

 

A fejlesztés tartalma  
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések 

kifejezése a legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincs és szerkezet 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. 

 

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 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket átolvas, megtalálja 

a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően. 

  

 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 

elolvasása és a lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése szótár használatával vagy 

anélkül.  

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 
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meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is 

tanulmányozni. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

 

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, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom. 

 

 
Fejlesztési egység Íráskészség 

 
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 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

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 és 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. 
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A szókincs és szerkezet 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. 

 

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 stb. 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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

B1+ szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy 

elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni 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.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az 

érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja 

fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 

hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival 

kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. 

A tanuló 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. 

 

Éves órakeret: 36x6=216 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  18 
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A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Ember és társadalom  
A másik ember külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom 

életében. 

Női és férfi szerepek. 

Öltözködés, divat, az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése. 

24 

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. 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

 

24 

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

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

20 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás, munkanélküliség. 

Szakmák, divatszakmák 

20 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

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

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások hazánkban és más országokban.  

Étkezési szokások a családban. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak). 

24 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési formák. 

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

24 

Utazás, turizmus 22 
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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. 

Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

A világháló a tanulásban, szakmában, szabadidőben 

Mobiltelefon és elektronikus levelezés, a média hatása a tömegekre, médiaetika. 

20 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

20 

Összesen 216 

 

 

 

 

10.évfolyam 

 
A 10. évfolyam bemeneti feltétele, hogy a tanuló a középiskola 9. évfolyamán minimum 

B1+ szintet sajátítson el. Ez szükséges ahhoz, hogy a célnyelven tudjanak tanulni bizonyos 

közismereti tantárgyakat. A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az előrehaladásban; 

a nyelvórákon is foglalkoznak a szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és 

információs technológiák ésszerű és mérlegelő alkalmazása a differenciált, személyre szabott 

tanulás lehetőségét biztosítja. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a korosztályi sajátosságok 

figyelembevétele (önkeresés, önértékelés, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak 

szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a mérlegelő gondolkodás 

erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák 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.  

 

Interakciós és tevékenységi formák a tanítási órákon: 

 

 egyéni tanulás 

 páros munka 

 csoportos munka 

 projektmunka 

 prezentáció készítése és bemutatása 

 online feladatok és online kommunikáció 

 digitális applikációk 

 

 
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; 
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ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a 

rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális 

eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő 

témáról szólnak. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, 

amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi 

munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól 

követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi 

beszélők közötti társalgást.  

 

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, beszélgető műsorok 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, például szöveghallgatáskor a főbb pontok 

keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és 

rádiós hírek, beszélgető műsorok, 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).  

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, 

helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 
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pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és 

érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás 

során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik 

a kommunikációs helyzethez. 

 

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. 

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. 
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Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

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 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni, előadást tartani 

érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz 

kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá 

mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel 

mondjon, valamint figyelembe veszi a 

hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre 

elkészített szövegtől. 

 

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. 

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. 

Szókincs és szerkezet 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. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 
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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 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti 

az író álláspontját, nézőpontját. 

 

  

 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 

elolvasása és a lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése szótár használatával vagy 

anélkül.  

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. 

 

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. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

 
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 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont 

témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

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 és 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 szókincs és szerkezet 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. 

 

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-
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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 stb., 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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy 

elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni 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.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az 

érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja 

fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 

hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival 

kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. 

A tanuló 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. 

Éves órakeret: 36x4=144 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  
A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

12 
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Ember és társadalom  
A másik ember külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom 

életében. 

Női és férfi szerepek. 

Öltözködés, divat, az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése. 

16 

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. 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

16 

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

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

14 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás, munkanélküliség. 

Szakmák, divatszakmák 

14 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

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

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások hazánkban és más országokban.  

Étkezési szokások a családban. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak). 

16 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési formák. 

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

16 

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. 

16 
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Tudomány és technika 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

A világháló a tanulásban, szakmában, szabadidőben 

Mobiltelefon és elektronikus levelezés, a média hatása a tömegekre, médiaetika. 

12 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

12 

Összesen 144 

 

 

 

11.évfolyam 

 

A 11. évfolyam bemeneti feltétele, hogy a tanuló a középiskola 10. évfolyamán a B2 KER 

nyelvi szintet sajátítson el. Ez szükséges ahhoz, hogy a célnyelven tudjanak tanulni bizonyos 

közismereti tantárgyakat. A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az előrehaladásban; 

a nyelvórákon is foglalkoznak a szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és 

információs technológiák ésszerű és mérlegelő alkalmazása a differenciált, személyre szabott 

tanulás lehetőségét biztosítja. A 11. évfolyam tanítási célja, hogy a B2 nyelvi szint tudást 

tökéletesítse és elmélyítse, felkészítve a tanulókat a 12.-13. évfolyamon történő C1 nyelvi 

szintű fejlesztésre. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontos a korosztályi sajátosságok 

figyelembevétele (önkeresés, önértékelés, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak 

szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a mérlegelő gondolkodás 

erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák 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.  

 

Interakciós és tevékenységi formák a tanítási órákon: 

 

 egyéni tanulás 

 páros munka 

 csoportos munka 

 projektmunka 

 prezentáció készítése és bemutatása 

 online feladatok és online kommunikáció 

 digitális applikációk 

 

 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 
Előzetes tudás 

 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 tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, 

amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi 

munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól 

követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi 

beszélők közötti társalgást.  

 

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, beszélgető műsorok 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, például szöveghallgatáskor a főbb pontok 

keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, 

párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és 

rádiós hírek, beszélgető műsorok, 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 

 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).  

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, 

helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és 

érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás 



644 

 

során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik 

a kommunikációs helyzethez. 

 

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. 

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. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, 
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utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 
Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 
Előzetes tudás 

 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 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni, előadást tartani 

érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz 

kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá 

mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel 

mondjon, valamint figyelembe veszi a 

hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre 

elkészített szövegtől. 

 

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. 

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. 

Szókincs és szerkezet 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. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, 
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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 

 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 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti 

az író álláspontját, nézőpontját. 

  

 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 

elolvasása és a lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése szótár használatával vagy 

anélkül.  

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. 

 

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. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

 
Előzetes tudás 

 A tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget 

alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont 

témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

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 és 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 szókincs és szerkezet 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. 

 

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 



648 

 

levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális 

műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., 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. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy 

elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni 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.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az 

érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja 

fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 

hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival 

kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. 

A tanuló 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. 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  
Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom életében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése. 

10 



649 

 

Ember és társadalom  
Női és férfi szerepek. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság). 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás másokért. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal 

élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

12 

Környezetünk 
A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért, vagy 

a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Globális kihívások. 

11 

Az iskola 
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban.  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

10 

A munka világa 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák. 

10 

Életmód 
Életünk és a stressz. 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

11 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai 

sport. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban; a könyvek, a média és az 

internet szerepe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

11 

Utazás, turizmus 
A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra. 

Turisztikai célpontok. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

11 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

emberiségre. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, géntechnika stb.). 

11 
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Gazdaság és pénzügyek 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió szervezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

11 

Összesen 108 

 

 

12.-13. évfolyam 

 

 

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a 

tanulóknak a 13. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek 

lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik 

vagy munkájuk során, egész életükön át. 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 13. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint 

egy teljes szinttel az emelt szintű érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintű érettségi 

B1-es szintje felett van, a sikeres vizsga érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek 

megfelelő stratégiákat; megismerjék a feladattípusokat és az érettségi során használt értékelési 

szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során. 

A tanulók motivációját növeli, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvórai munka 

segíti a szaktárgyi tartalmak elsajátítását. Továbbra is fontos motiváló tényező a 

kommunikációs és információs technológiák használata, amely tovább segíti az egyéni 

érdeklődés kielégítését.  

A 13. 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, például a feldolgozott témák megfelelő 

kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

 

 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy 

előadásokat, az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert 

témáról szólnak; 

Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális 

eseményekről szóló adásokat, valamint a legtöbb standard 

nyelven beszélő filmet. 

 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett 

jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között 

folyó összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a 

beszélők közötti kapcsolatot; 

szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett 

műszaki információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 

általános vagy részinformációit. 

  

 
A fejlesztés tartalma  
Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett 
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témák esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk 

megértése, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed 

követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős 

termékekről és szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és 

idiomatikus kifejezéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre 

csak utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak 

megértése és használata. 

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, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos előadások, prezentációk, 

beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás, 

médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír). 

 

 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is 

természetes, könnyed és spontán kapcsolatteremtésre 

képes; 

aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  

véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja 

védeni. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén 

követni a mások között zajló összetett interakciót, és 

hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen 

témákhoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és 

reagáljon ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles 

körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai 

jeleket; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben 

legyen képes zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezésére, fenntartására és lezárására 

vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

  

 A fejlesztés tartalma 
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Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, 

ismeretlen témákban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás 

azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a 

különböző megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az 

ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje 

mindenféle ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, 

véleményük kikérése, hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma 

megoldásának során. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a 

megvitatott téma segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a 

közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása 

céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és 

szándékok kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő 

bevezetéséhez, annak érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál 

tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák 

használatával való pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket 

kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és 

alkalmazása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és 

telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, 

utasítás, interjú, vita. 

 

 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel 

fejezi ki magát számos témában; 

ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális 

témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat; 

mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit 

és milyen eszközökkel mondjon; 

összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az 

előre elkészített szövegektől. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes 

módon, majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett 

témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le 

megfelelően a beszédét; 
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a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül 

kerülje ki a felmerülő problémát, és fogalmazza át 

mondanivalóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben 

legyen képes önálló beszéd létrehozására, önálló 

témakifejtésre. 

  

 

A fejlesztés tartalma  
Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a 

mondanivaló átfogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat 

tartalmazó használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy 

elkerülő stratégiák alkalmazásával. 

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, hallgatóság 

előtti megnyilvánulás (előadás iskolában, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmácsolás 

ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a 

cikkeket és jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori 

problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük álláspontját 

vagy véleményét fejtik ki; 

megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben 

megérteni hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát 

és fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az 

attitűdöket és érzéseket; 

legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben 

leírt szövegek általános vagy részinformációinak 

megértésére. 
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A fejlesztés tartalma  
Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos 

összetett útmutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, 

hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények 

felismerése. 

Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, 

instrukciók, összetett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, elektronikus informális műfajok, 

pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai 

írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom.  

 

 

 Fejlesztési egység Íráskészség 

 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket 

írni az érdeklődési körének megfelelő számos 

témáról; 

tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 

rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget 

tanúsít az eseményeknek vagy élményeknek. 

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól 

szerkesztett szövegeket írni összetett témákról a 

lényeges kérdéseket hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, 

és fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy 

hivatalos stílus jegyeit, írjon természetesen, a 

műfajnak és az olvasónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, 

kommunikáljon a címzettel rugalmasan és 

hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő 

feladatainak megoldására és az értékelési 

kritériumok alkalmazására. 
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A fejlesztés tartalma 
Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos 

levélben. 

A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és 

célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 

Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések 

készítése bármilyen szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott 

szövegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások 

elvégzése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és 

elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel 

kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, 

elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), 

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szerződések, közlemények, 

cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, 

történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése, beszédek, 

előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, kifejtő, érvelő, 

magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél. 

 

 
A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

C1 nyelvi szint 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző 

típusú szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, 

és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül 

hogy feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai 

célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan 

megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők 

gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az 

egyes alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén 

mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, 
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és észleli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a 

hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az 

érdeklődési köréhez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget 

alkot, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési 

mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett 

témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos 

szempontokat kiemeli. Megválasztja az olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 

követelményeinek. 

 

 

12.évfolyam 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  
Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom életében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése. 

10 

Ember és társadalom  
Női és férfi szerepek. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság). 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás másokért. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal 

élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

12 

Környezetünk 
A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért, vagy 

a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Globális kihívások. 

11 

Az iskola 
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban.  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

10 

A munka világa 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

10 
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A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák. 

Életmód 
Életünk és a stressz. 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

11 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai 

sport. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban; a könyvek, a média és az 

internet szerepe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

11 

Utazás, turizmus 
A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra. 

Turisztikai célpontok. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

11 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

emberiségre. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, géntechnika stb.). 

11 

Gazdaság és pénzügyek 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió szervezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

11 

Összesen 108 

 

13.évfolyam 

 

Éves órakeret: 31x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  
Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom életében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése. 

10 
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Ember és társadalom  
Női és férfi szerepek. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság). 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás másokért. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal 

élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

10 

Környezetünk 
A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért, vagy 

a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? Globális kihívások. 

10 

Az iskola 
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban.  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

8 

A munka világa 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák. 

8 

Életmód 
Életünk és a stressz. 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

10 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai 

sport. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban; a könyvek, a média és az 

internet szerepe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

10 

Utazás, turizmus 
A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra. 

Turisztikai célpontok. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

9 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

emberiségre. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, géntechnika stb.). 

9 

Gazdaság és pénzügyek 9 
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Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió szervezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

Összesen: 93 

 

 

 

 

Technikum 

Két tanítási nyelvű oktatás 

 

Közismereti tantárgy orientáció  

(9-10.évfolyam) 

 

Célnyelvi Civilizáció  

(11-13. évfolyam) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Közismereti tantárgy orientáció (9-10.évfolyam) 

A célnyelvi civilizáció tantárgy (11-12-13. évfolyam) 

 

A tantárgy oktatásának célja 

  A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy a célnyelv használatával a 

tanulók tájékozottá váljanak a célnyelvi országok legtágabb értelemben vett kultúrájában. Ez 

felöleli a célországok földrajzát, gazdaságát, társadalmi viszonyait, történelmét, 

tudománytörténetét, tudományos-technikai vívmányait, irodalmát, művészetét, valamint a 

mindennapi élet kultúráját is. A tantárgy kiváló lehetőséget kínál a tantárgyközi integráció 

megvalósítására és a célnyelv iránti érdeklődés fenntartására.  

A műveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul 

a tanulók személyiségfejlődéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a 
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véleményformálás képessége, mellett csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a 

tolerancia képességét; fejleszti a célnyelvi kommunikációs kompetenciát. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy − komplex jellegéből fakadóan – a tanulók életkorához 

igazítva szintetizálja a NAT nevelési célkitűzéseit.  

A tanulók a tanulmányozott országok kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a 

magyar kultúra értékeivel, így kiteljesedik az egyetemes és a magyar műveltségről alkotott 

képük, és el tudják helyezni a célnyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes 

értékrendben. Tanulmányaik segítségével felfedezik és megértik a célországokban honos 

etikai elveket, és összevetik ezeket a különböző kultúrák – köztük saját nemzetük – etikai 

elvárásaival, így gazdagodik erkölcsi világképük. 

A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat 

(udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, 

dialektusok), ezáltal hatékonyabb kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és 

munkájuk során is.  

A tanulók képet kapnak a célországok gazdaságának globális és lokális problémáiról, a 

munka világáról, az életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlődés kérdéseivel.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást a célnyelvi 

országok hírforrásaiban. A tanulók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az egyes 

országok fejlődésének folyamatát, közben pedig gyakorolják a digitális és hagyományos 

médiumok használatát. Eleinte segítséggel, később önállóan értékelik a talált információk 

hitelességét. A hagyományos könyvtárhasználatot is gyakorolják, hogy magabiztosan 

tudjanak tájékozódni az idegen és a magyar nyelvű könyvtári gyűjtemények anyagaiban.  

A célnyelvi civilizáció tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok 

megoldása során fejleszti a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés 

közben megtanulnak a célnyelven jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthető, 

lényegkiemelő jegyzetelési technikákat a hangzó és az írott szövegek feldolgozásakor. 

Civilizációs tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, hogy gondolataikat, megállapításaikat 

kifejezzék és szabatosan indokolják a célnyelven. A tantárgy jó lehetőséget kínál a kooperatív 

tanulási technikák alkalmazására (mozaik módszer, projektmunka, szakértői csoport stb.).  

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy komplex jellegéből adódóan számos kulcskompetencia 

fejlesztését támogatja. A tanulók idegen nyelvű kommunikációja hitelesebbé válik azáltal, 

hogy szociokulturális ismereteik és interkulturális készségeik fokozatosan fejlődnek, 

gyakorlatot szereznek a kultúrák közötti párbeszédben. Ezek a készségek később is nagy 

segítséget jelentenek a kapcsolatteremtésben és a kapcsolatok fenntartásában. 

Célnyelvi tanulmányaik során a tanulók megfigyelik, leírják, magyarázzák a szóban forgó 

területek természeti és mesterséges környezetét, azok jelenségeit és folyamatait, kutatják a 

környezettudatos életmód és fenntarthatóság legjobb gyakorlatát a célországokban, bővítik 

természettudományos műveltségüket a célországok tudományos-technikai vívmányainak 

megismerésével. 

Megismerik a célnyelvi országok történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam 

felépítését, az állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi törekvéseket. 

Megtanulják az emberi jogok tiszteletét, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai 

sokszínűség megbecsülését. Tájékozódnak más országok kulturális örökségéről az 

irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a 

tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a 

mozgókép segítségével. A tantárgy tanulására jellemző produktív és interaktív tevékenységek 

támogatják a művészeti alkotások értő és beleérző értelmezését a népszerű kortárs kultúra és 

kifejezésmódok vonatkozásában is. A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban pozitív 
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attitűd alakuljon ki a művészetek, a művészi kifejezés sokfélesége iránt, nyitottakká váljanak 

az esztétikai élmények befogadására. 

Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek 

alkalmazása felkészíti a tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják, 

hogyan alkalmazkodjanak társaikhoz, hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el, 

vagy hogyan vitassák mások véleményét. Kialakul reális önértékelésük, megtanulják 

elfogadni a kritikát, és mások értékelésének kulturált módját is gyakorolhatják. A folyamat 

eredményeképpen fejlődik személyiségük, erősödik belső motivációjuk, és kialakulnak önálló 

tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen feltétele.  

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai: 

 

1. Ismeretszerzés célnyelven 

2. Mérlegelő gondolkodás 

3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

4. Tájékozódás időben és térben 

 

1.1. Ismeretszerzés célnyelven 

 

9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, 

célnyelven írott, vagy audio (vizuális) 

forrásokból, statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból, képi 

forrásokból. A megszerzett ismeretek 

rendszerezése, értelmezése. 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, 

vázlatok) készítése. 

Ismeretszerzés célnyelven írott, vagy hallott 

forrásokból, statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból, 

szépművészeti és képzőművészeti 

alkotásokból, képi forrásokból. 

Információgyűjtés célnyelven az adott 

témához a különböző szövegekből, 

médiumokból. Az információk értelmezése, a 

lényeges információk felismerése és 

rendszerezése. A különböző típusú 

forrásokból származó információk 

összevetése. Jegyzetkészítés, tartalmi 

összefoglalók és vázlatok írása célnyelven. 

Önálló információgyűjtés célnyelven az 

adott témához a különböző médiumokból, az 

információk önálló értelmezése, 

összevetése, az ismeretlen nyelvi elemek 

jelentésének kikövetkeztetése, lényeges és 

specifikus információk felismerése, 

kiemelése, rendszerezése és értékelése, 

valamint különböző típusú forrásokból 

származó információk összevetése. Önálló 

jegyzetkészítés célnyelven. 

Autentikus szövegek, filmek és képi források 

(fényképek, karikatúrák stb.) felhasználása a 

célországokban élő emberek 

gondolkodásmódjának, szokásainak, 

életvitelének megértéséhez és bemutatásához. 

Szépirodalmi és képzőművészeti alkotások, 

filmek és képi források (fényképek, 

karikatúrák stb.) felhasználása a 

célországokban élő emberek 

gondolkodásmódjának, szokásainak, 

életvitelének megértéséhez és 

bemutatásához. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok, használata mind nyomtatott, mind 

digitális formátumban. 

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő vázlat 

és jegyzet készítése célnyelven. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok használata.  

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő 

jegyzetek készítése célnyelven.  
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Közös, majd önálló forráskeresés célnyelven 

az internet lehetőségeit felhasználva. Ezen 

digitális források felhasználása, azok 

előnyeinek, korlátainak és kockázatainak 

ismeretével. 

Az interneten található digitális források 

önálló felhasználása, azok előnyeinek, 

korlátainak és kockázatainak ismeretével. 

 

1.2. Mérlegelő gondolkodás 

9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 

A célnyelvi országok hazánkétól eltérő 

sajátosságainak felismerése. A célnyelvi 

országok társadalmi berendezkedéséről 

szerzett ismeretek alapján társadalmi, erkölcsi 

problémák felismerése, megfogalmazása. 

A célnyelvi országok társadalmi, politikai, 

erkölcsi problémáinak felismerése, 

megfogalmazása, a tanult ismeretek 

problémaközpontú elrendezése. 

A lényeg kiemelése, szövegtömörítés, szöveg 

átfogalmazása adott szempont szerint. 

 

A lényeg kiemelése, tételmondat 

megfogalmazása, szövegtömörítés, szöveg 

átfogalmazása adott szempont szerint. 

Sorsdöntő események hatásainak elemzése. 

Adott témával kapcsolatos eltérő vélemények 

felismerése és értékelése. Tények és 

vélemények megkülönböztetése a 

hagyományos és a digitális médiumokban. 

Elfogultság, manipulatív szándékok, érvelési 

hibák felismerése a hagyományos és digitális 

médiumokban. 

Igaz történetek és legendák 

valóságtartalmának, összefüggéseinek 

vizsgálata. 

Különböző források vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek 

stb. vizsgálata a hitelesség szempontjából. 

Kérdések, felvetések önálló megfogalmazása 

a célnyelvi országokról tanult ismeretek 

kapcsán. Az egyes társadalmi jelenségek 

hátterének, okainak keresése. 

Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi 

jelenségekről, azok hátteréről, okairól, érvek 

gyűjtése a feltevések mellett és ellen, valamint 

azok mérlegelő értékelése. 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek 

felismerése, összehasonlítása. 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek 

felismerése, összehasonlítása a saját 

kultúrával és értékrenddel. 

 

 

1.3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 

Összefüggő szöveg alkotása írásban és 

szóban a célnyelvi országokról kulcsszavak, 

kifejezések felhasználásával. 

Összefüggő szöveg alkotás önállóan írásban 

és szóban a célnyelvi országokra jellemző 

fogalmak azonosításával és helyes 

használatával.  

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven 

változatos források alapján, adott szempontok 

szerint. 

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven 

változatos forrásokból származó szövegek 

alapján, megfelelő szó- és 

mondathangsúlyozással, interferencia 

nélkül. 

A téma előnyös és hátrányos jellemzőinek 

felismerése. A tény és a vélemény 

megkülönböztetése. 

Az érvelés szerkezetének, a bizonyítás 

módjainak ismerete, cáfolat és ellenérvek 

megfogalmazása, érvrendszer felépítése, 
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Részvétel informális vitákban. Cáfolat és 

ellenérvek megfogalmazása. 

logikus és tárgyilagos érvelés. Részvétel 

formális és informális vitákban, 

döntéshozatali folyamatokban. 

Saját vélemény megfogalmazása, a 

tárgyilagos érvelés és a személyeskedés 

megkülönböztetése, véleménykülönbségek 

tisztázása. 

Saját vélemény érthető, árnyalt 

megfogalmazása, mások érvelésének 

megértése, elfogulatlan összefoglalása, 

véleménykülönbségek tisztázása, saját 

álláspont továbbfejlesztése. 

Fogalmazás írása valamely tanult 

témakörben, összehasonlítás. 

Esszé- és újságcikkírás; saját nézőpont 

kifejtése, ellentétes álláspontok ütköztetése, 

a probléma világos megfogalmazása, 

bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, 

következtetések levonása. 

 

1.4. Tájékozódás időben és térben 

9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 

A célnyelvi országok és fontosabb városaik, 

történelmi helyszínek azonosítása térképen. 

A célországok fejlődése, kultúrája 

szempontjából fontos helyszínek azonosítása 

a térképen. 

Kronológiai adatok rendezése, események 

csoportosítása korok szerint. A történelmi tér 

változásainak leolvasása különböző (pl. 

népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) 

térképekről. 

Különböző korszakok térképeinek 

összehasonlítása, a történelmi tér 

változásainak leolvasása különböző (pl. 

népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) 

térképekről. 

A földrajzi környezet életmódra, a szokásokra 

gyakorolt hatásának felismerése. A földrajzi, 

történelmi, társadalmi események közötti 

összefüggések felismerése. 

A földrajzi környezet szerepe az egyes 

kultúrák és államok kialakulásában. 

Geopolitikai következmények 

megfogalmazása. 

A tanultak elhelyezése egy kiemelt 

időponthoz képest. 

Tájékozódás a történelmi időben. 

Események, jelenségek leolvasása történelmi 

térképekről, elhelyezésük a megfelelő 

történelmi korszakban, kronológiai 

számítások. 

A célországok fejlődése szempontjából 

fontos események időrendi sorrendbe 

állítása, néhány dátum ismerete, kronológiai 

számítások.  

Párhuzamok és különbözőségek keresése 

Magyarország és a célország (ok) szokásai, 

hagyományai, társadalmi eseményei között 

térben és időben. 

A célországok történelmének összevetése a 

magyar történelem (eltérő) időbeli 

ritmusával és a kölcsönhatások elemzése. 

 

Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9-10. 1 36 

11. 1 36 

12. 2 72 
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13. 2 62 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

9. évfolyam 

9–10. évfolyam 

 

A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább öt évig tanulták a célnyelvet általános 

iskolában, vagy nyelvi előkészítő évfolyamon egy éve. Az általános iskola, illetve az 

előkészítő évfolyam nyelvóráin alapvető információkat szereztek a célnyelvi országokról, 

kialakult bennük az érdeklődés a célnyelvi országok kultúrája iránt. Nyelvi szintjük eléri a 

KER szerinti A2-es, illetve B1-es szintet. Nyelvtudásuk tehát lehetővé teszi, hogy idegen 

nyelven is szerezzenek információkat a körülöttük lévő világról. Motivációjukat növeli, hogy 

a célnyelvi civilizáció tanulása során a már meglévő földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, 

képzőművészeti ismereteiket felhasználhatják, továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemző, 

analizáló gondolkodásra ad lehetőséget, s egyben segíti őket a megfelelő, egyéni tanulási 

stratégia kialakításában. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák 

fejlesztésében, a nevelési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi, 

művészeti és természettudományos ismeretekhez jutnak a tanulók. A cél az ok-okozati 

összefüggések felismerése, az egyes események, szokások, jelenségek összehasonlítása. A 

saját és a célnyelvi kultúrák megismerése, összehasonlítása révén bővül a tanulók műveltsége, 

szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul elfogadó magatartásuk, és megbecsüléssel 

tekintenek az eltérő kultúrákra.  

A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét, 

gazdaságát, hagyományait, kultúráját, művészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai 

vonatkozásaival, s megtanulják a célnyelvi és a magyarországi jellemzőket összehasonlítani, 

bemutatni. A tudományos életben elért magyar eredmények, világhírű tudósaink 

munkásságának megismerése, bemutatása hozzájárul a nemzet szellemi és tárgyi öröksége 

iránt érzett megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erősítik interkulturális 

készségeiket és a nemzeti öntudatot is. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a 

célnyelv, így annak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A 

tantárgy tartalma szoros kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi 

országok sokoldalú megismerése természetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára 

földrajzi, történelmi, képzőművészeti, irodalmi ismereteik kreatív és interaktív 

felhasználásához. A tanulók az IKT-eszközökkel támogatott információszerzést és  

-feldolgozást is gyakorolhatják, képessé válnak az önálló kutatómunkára és a megszerzett 

információk produktív alkalmazására.  

A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és 

csoportmunkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a 

kreatív megnyilvánulások ösztönzése, elismerése. A feladatok jellege, tartalma sok 

lehetőséget biztosít az önálló kutatómunkára, egyéni és csoportos előadásokra. A tanulók 

megfogalmazhatják feltevéseiket, következtetéseiket, gyakorolhatják a kulturált vitát, a 

tényeken alapuló érvelést.  

A 10. évfolyam végére a tanulók képessé válnak arra, hogy a célnyelv használatával 

önállóan is megismerkedjenek más kultúrákkal, és összehasonlítsák ezeket, valamint be 

tudják mutatni Magyarország természeti, történelmi, szellemi értékeit. Nyitottabbá válnak a 

világra, interperszonális kapcsolataikban elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek. 
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A megjelölt témakörök nem választhatók mereven szét, közöttük tartalmi összefüggés, 

egymásra épülés, esetenként átfedés van. A tantárgy tanítása heti egy órában történik. Az éves 

óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az 

arányok kialakítása során figyelembe kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz 

kapcsolódó, már meglévő és fejlesztendő célnyelvi készségeket, ismereteket. 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok természetföldrajza 

 Előzetes tudás 

A tanuló már rendelkezik a célnyelv országaira vonatkozó általános 

ismeretekkel (fekvés, főváros, folyók, éghajlat) az anyanyelvén és 

célnyelven is. Ismeri a topográfiai fogalmakat, tudja használni a 

hagyományos és az online térképeket. A nemzeti jelképeket ismeri.  

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes a célnyelvi országok földrajzi fekvésére, felszínére, 

felszínformáira, tájegységeire és legfontosabb vízrajzi jellemzőire 

vonatkozóan tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket 

levonni leírásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból, hagyományos és online térképekből; 

tud a topográfiai fogalmakhoz tartalmi elemeket rendelni és 

természetföldrajzi, környezeti és társadalmi-gazdasági témákat 

feldolgozó tematikus térképeket összehasonlítani; 

következtet a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati 

viszonyokból az élővilágra, a népességre, valamint a kultúra 

jellemzőire;  

ismeri az adott terület élővilágának legfontosabb jellemzőit; 

szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával mutatja be a 

célnyelv országainak alapvető természetföldrajzát digitális eszközök 

alkalmazásával is.  

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének, 

felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek 

megismerése és kontúrtérképen történő elhelyezése. 

Az éghajlat és az időjárás változásának és a célnyelvi országok 

legjellemzőbb élővilágának ismerete – a többi tantárgyra is építve.  

Geopolitikai következmények felismerése, megfogalmazása, a 

közigazgatási régiók (autonómiák, tartományok, államok) azonosítása 

térkép segítségével.  

Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) és szimbolikájuk értelmezése.  

Népességi adatok (lakosságszám, népsűrűség) elemzése térkép 

alapján.  

A népesség eloszlásának területi sajátosságai, ennek természeti, 

társadalmi, gazdasági okai és következményei; a bevándorlók szerepe 

az egyes célnyelvi országok népességének alakulásában, valamint a 

bevándorlás és a bevándorlás korlátozásának okai. 

A célnyelvi országok leghíresebb városainak, turisztikai 

központjainak, nevezetességeinek megismerése, bemutatása. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Topográfia, nemzeti jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és 

földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, élővilág, a 

településtípusok. 

 

 
Tematikai 

egység /  
A célnyelvi országok gazdasága 
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Fejlesztési cél 

 Előzetes tudás 
A tanuló már foglalkozott országok gazdaságával a Földrajz tantárgy 

keretében. Ismeri az alapvető gazdasági folyamatokat, jelenségeket. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanulóban kialakul az érdeklődés a célnyelvi országok gazdasági és 

pénzügyi helyzete iránt, és tud célnyelven információt gyűjteni a 

hagyományos és digitális médiumokban; 

a szükséges szaknyelv felhasználásával beszél a célnyelv országainak 

alapvető gazdasági ágairól, a célországok Magyarországgal fenntartott 

kapcsolatáról; 

összehasonlító elemzéseket végez statisztikai táblázatok, grafikonok, 

diagramok, folyamatábrák, térképek alapján. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok gazdasági adottságainak és jellemzőinek, főbb 

gazdasági ágazatainak, a világ társadalmi-gazdasági rendszerében 

betöltött szerepének, a magyar vonatkozásoknak a megismerése. 

Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák és a 

Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok megismerése.  

A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak, az egyes 

közlekedési ágak főbb sajátosságainak megismerése. 

A lakosság életszínvonalának megismerése.  

Önálló információszerzés és az információk értelmezése az aktuális és 

alapvető gazdasági kérdések területén. 

5 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, nemzetgazdaság, közúti 

közlekedés, ökonómia és ökológia, fenntartható fejlődés, nemzetközi 

szervezetek, multinacionális vállalatok, infláció, GDP. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok politikai berendezkedése 

 Előzetes tudás 

A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és 

külpolitikai híreket, ami jó kiindulási pontként szolgálhat a további 

tanulmányokhoz.  

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes gyűjtőmunkára a célnyelven, értelmezi a hagyományos 

és a digitális médiumok politikai híreit;  

összehasonlítja a célnyelvi országok és Magyarország politikai 

berendezkedését;  

bemutatja a célnyelv országainak politikai rendszerét, az alapvető 

emberi, szabadság- és állampolgári jogokat, kötelezettségeket. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok politikai berendezkedésének megismerése. 

Tájékozódás a célországok állam- és intézményrendszerének 

felépítéséről, a kormány- és az államfő hatásköréről. 

A jelentős politikai pártok a célországokban. 

A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése, 

megfogalmazása. 

A civil szervezetek szerepe a társadalomban, a civil mozgalmak 

jelentősége a célországokban. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Államformák, alkotmányosság, hatalmi ágak: a törvényhozó, 

végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom, államfő, demokrácia, 

politikai intézményrendszer, társadalmi és politikai konfliktus, 

autonómia, szolidaritás, politikai és szociális jogok, a kisebbségi 

jogok, civil szféra. 
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Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 

 Előzetes tudás 

A történelem és állampolgári ismeretek tanulása során a tanuló 

megismerte a társadalmi rétegek, nemzetiségek, kisebbségek fogalmát, 

hallhat a médiában az Európai Unió kisebbségi és bevándorlási 

problémáiról; célnyelvi tanulmányai során szerzett információt az 

oktatásról, játék- és dokumentumfilmekből, a hírekből értesülhet a 

nagyvárosok társadalmi problémáiról, a bűnözésről, a droghelyzetről.  

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes információt gyűjteni a társadalmi viszonyok és 

problémák bemutatására a különböző médiumok és képi források 

felhasználásával; 

ismeri a célnyelvi kultúra társadalmi berendezkedését; 

felismer társadalmi és erkölcsi problémákat, ezeket megfogalmazza;  

tud véleményt nyilvánítani társadalmi kérdésekben, képes logikusan és 

tárgyilagosan érvelni, az eltérő véleményeket meghallgatja, megérti; 

felismeri a kultúrák és értékrendek közötti különbségeket és összeveti 

azokat a saját kultúrájával és értékrendjével. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai, a különböző kultúrák, 

társadalmi rétegek, csoportok, eltérő kultúrák tanulmányozása. 

A célnyelvi országokban létező társadalmi rétegek, csoportok (öregek, 

fiatalok, gyerekek, nők, kisebbségek, bevándorlók) aktuális 

helyzetének, együttélési formáinak, civilizációs konfliktusainak, 

társadalmi feszültségeinek megismerése és helyzetük összehasonlítása, 

az eltérések, illetve párhuzamok keresése. 

A hazai és a célnyelvi országok oktatási rendszere közti különbségek 

és hasonlóságok feltárása, megértése. 

A tanulás, a tudás és a műveltség mai szerepének értelmezése 

személyes tapasztalatok és a médiából vett példák, valamint a 

történelemből tanultak alapján. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés 

szabályai, szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem, kisebbségek, 

bevándorlás, emberi alapjogok, a jogegyenlőség elve, a gyermekek 

jogai, diákjogok és kötelességek, egészség és társadalombiztosítás, 

munkanélküliség, élethosszig tartó tanulás, demográfia, demográfiai 

robbanás, elöregedés, túlnépesedés. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Hagyományok, szokások, életmód 

 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi tanulmányainak köszönhetően ismeretekkel 

rendelkezik a célnyelvi civilizáció mindennapjairól, a társas együttélés 

szokásairól, a hagyományokról. Ezek kiegészülnek a médiából vett 

példákkal és saját tapasztalataival. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes a hírekből, audio(vizuális) anyagokból, fényképekről 

információt gyűjteni a célországokban élő emberek hétköznapjairól, 

szokásairól, életviteléről;  

felismeri a társadalmi, erkölcsi problémákat, összeveti ezeket a 

hasonló hazai problémákkal;  
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 a társadalmi érintkezés szabályai szerint viselkedik, megfelelően 

reagál az általánosan használt gesztusokra, tisztázza a számára esetleg 

ismeretlen gesztusok jelentését; 

életstratégiákról, jövőképekről beszélget különböző minták és 

példaképek alapján. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok családmodelljeinek elemzése, a családi 

szereposztás azonosítása.  

A gyermekek helyzetének, legfontosabb jogainak és kötelességeinek 

bemutatása a családban, ezek összevetése a hazai viszonyokkal.  

A célnyelvi országok nemzeti és családi ünnepeinek, népi 

hagyományainak, szokásainak megismerése. 

A célnyelvi országok hagyományos ételei, tipikus alapanyagok, régiók 

tipikus ételei. Étkezési szokások. 

A szabadidő eltöltése, a kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési 

szokások bemutatása. A turizmus hatása a célnyelvi országokra. 

A vidéki és városi élet. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Család, nagycsalád, háztartás, időbeosztás, állami és családi ünnepek, 

gyermeki jogok, kötelességek, elöregedés, egészséges életmód, 

urbanizáció, gasztronómia, gyorséttermek, kiegyensúlyozott 

táplálkozás, nemzeti ételek. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Környezetvédelem 

 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően ismeretekkel rendelkezik a környezetvédelemről, és 

célnyelvi tanulmányai révén ismeri a témához kapcsolódó 

alapszókincset is. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló használja a hagyományos és digitális hírforrásokat 

ismeretszerzésre; rendszerezi az információkat; 

ismeri a környezetszennyezés fajtáit, okait és hatásait, valamint a 

környezetvédelem lehetőségeit és eredményeit, tud ezekről véleményt 

mondani; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szakszókincs 

használatával érvelni a környezetszennyezéssel, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az éghajlati változások és a hozzájuk kapcsolódó ártalmak (pl. 

üvegházhatás, felmelegedés) kialakulásának és folyamatának ismerete, 

a változások okainak értelmezése. 

A környezetszennyezés fajtáinak megismerése (pl. levegő-, talaj- és 

vízszennyezés).  

A környezetszennyezés hosszú távú következményeinek felismerése 

(pl. édesvíz hiánya, energiaforrások kimerülése, életlehetőségek 

megszűnése, migráció). 

A háztartási, ipari és veszélyes hulladék kezelése és újrahasznosítása a 

célnyelvi országokban és hazánkban. 

A hagyományos energiaforrások és a nukleáris energia előnyeinek és 

veszélyeinek ismerete, valamint az alternatív energiaforrások 

ismertetése (pl. megújuló energiaforrások). 

A célnyelvi országokban és hazánkban leggyakrabban előforduló 
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környezeti katasztrófák ismerete (pl. árvíz, vízszennyezés). 

A célnyelvi országokban és hazánkban működő legfontosabb 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek és tevékenységük 

megismerése (pl. Greenpeace, zöld mozgalmak). 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás, megújuló energiaforrások, erózió, urbanizáció, 

felelősségvállalás, ökológia, éghajlatváltozás, globális és regionális 

problémák, közlekedés. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Tömegkommunikáció, média 

 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a tömegkommunikációs 

forrásokról. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs 

csatornáit információgyűjtésre, az információkat rendszerezi és 

értelmezi; 

tud a tömegkommunikáció társadalmi hatásairól, pozitív és negatív 

aspektusairól; 

tud a megfelelő szókincs használatával véleményt megfogalmazni a 

médiával kapcsolatos kérdésekről; 

ismeri a sajtószabadság fogalmát a célnyelvi országokban és 

hazánkban.  

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A kereskedelmi és a közszolgálati médiumok. 

A célnyelvi országok egyes televíziós és rádióműsorainak 

megismerése, bemutatása. Tévézési szokások a célnyelvi országokban 

és hazánkban. 

A célnyelvi országok egyes nyomtatott sajtótermékeinek és néhány, a 

célnyelvi országokhoz kötődő internetes portálnak a megismerése és 

bemutatása. 

A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése. 

A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk mérlegelő 

kezelése, hitelességük ellenőrzése más források, pl. az internet 

segítségével. 

Az internet szerepe a tömegkommunikációban, az online források 

hatása a jövő tömegkommunikációjára. 

A reklámok, hirdetések értelmezése a célországok kultúrájának, 

társadalmi szokásainak ismeretében. 

Műsorkészítés, lapszerkesztés. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális 

sajtótermékek, bulvársajtó, minőségi újságírás, internet, közszolgálati 

és kereskedelmi csatornák, reklámok, hirdetések, véleményformálás, 

manipuláció, média, tömegkommunikáció. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Sport 

 Előzetes tudás 
A tanuló élettapasztalatának és tanulmányainak köszönhetően sok 

ismerettel rendelkezik a sportokról és az egészséges életmódról. 
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A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs csatornákat a 

sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos információk 

összegyűjtésére, rendszerezi és értelmezi ezeket az információkat; 

felismeri a sport pozitív élettani hatásait, valamint az élsport esetleges 

negatív hatásait, és tud ezekről véleményt mondani; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szókincs 

használatával érvelni sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges 

életmóddal kapcsolatos kérdésekben; 

tisztában van a sport múltbéli és jelenlegi szerepével a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben 

(szabadidősport, tömegsport) a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A legjellegzetesebb sportágak a célnyelvi országokban és hazánkban. 

Sporthoz kötődő fogalmak ismerete (pl. fair play, versenyszellem, 

csapatszellem, veszíteni tudás képessége); a sport személyiségformáló 

szerepe. 

Az olimpiai eszme és az olimpiai játékok; a célnyelvi országok és 

hazánk legnagyobb sikerei az olimpiákon. 

A célnyelvi országokban és hazánkban megrendezett legjelentősebb 

sportesemények bemutatása. 

Néhány, a célnyelvi országokból és hazánkból származó sikeres 

sportoló, illetve csapat bemutatása. 

Új tendenciák a sportban; a küzdősportok és az extrém sportok 

elterjedése és ezek hatása. 

Az élsport negatív aspektusainak mérlegelő szemlélete (pl. durvaság, 

teljesítménynövelő szerek, a túlzott anyagi ellenérték romboló 

hatásai). 

A sportolók sztárrá válásának hatása az emberekre és a sportra (pl. 

reklámok, anyagi előnyök, divatteremtés). 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Szabadidősport, tömegsport, szabályok, élsport, csapatszellem, 

versenyszellem, fair play, győzelem, vereség, dopping, egyéni- és 

csapatsport, extrém sport, életvitel, egészséges életmód, helyes 

táplálkozás, sportsérülések, élettani hatások, szabályok, felszerelések, 

sportközvetítések. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Tudományok 

 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően ismerettel rendelkezik számos tudományos-technikai 

vívmányról és ezek mindennapi életre gyakorolt hatásáról. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

A tanuló használja a hagyományos és a modern 

tömegkommunikációs eszközöket a tudományokkal kapcsolatos 

információgyűjtésre; 

felismeri a tudományos-technikai vívmányok fontosságát, tud 

megfelelő szókincs használatával beszélni az ezekhez kapcsolódó 

kérdésekről; 

ismeri a legfontosabb tudományos-technikai vívmányokat, a 

célnyelvi országok és hazánk néhány felfedezőjét, feltalálóját, 

tudósát. 
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Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Ismeretszerzés a tudomány fejlődéséről, hatásairól (pl. ipari 

forradalom, XX. századi technikai forradalom). 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű tudósának, 

feltalálójának megismerése és bemutatása.  

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a 

modern technikai eszközök elterjedésének okairól, hatásáról, pozitív 

és negatív aspektusairól. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, űrkutatás, 

kozmológia, nukleáris fizika, orvostudomány, IKT, pszichológia, 

agykutatás, evolúció. 

 

 

 S T 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló a szükséges szókincs felhasználásával, esetenként digitális 

eszközök alkalmazásával, érthetően be tudja mutatni a tanulmányai 

során feldolgozott témákat.  

Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit, 

tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. Magyarországot be 

tudja mutatni egy célnyelvi beszélő számára, összehasonlításokra 

képes. 

Ismeri a célnyelvi országok gazdasági jellemzőit, értelmezi a 

különböző gazdasági mutatókat. Alapvető összehasonlításokra is 

képes. 

Ismeri a célnyelvi országok politikai rendszerét, össze tudja 

hasonlítani azokat a magyar politikai berendezkedéssel. 

Ismeri a célnyelvi országok jellemző társadalmi viszonyait, a 

leggyakoribb szociális problémákat. 

Tájékozott a célországokban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, 

gondolkodásmódjáról, életviteléről. Nyitottá és elfogadóvá válik más 

kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 

Érti a környezetszennyezés következményeit és a környezetvédelem 

fontosságát. 

Használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs csatornáit az 

információgyűjtésben, képes az információk rendszerezésére, 

kérdések megfogalmazására. 

Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és 

sporteseményei területén. 

Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedő jelentőségű 

tudományos-technikai vívmányt, valamint azok alkotóit. 

Képes hazáját több szempontból bemutatni a célnyelven. 

Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok 

sajátosságait. 

 

9. évfolyam 

 

Témakörök, órakeret: 36x1 óra 

Témakörök Órakeret 

Családmodellek, aktuális problémák 3 
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            Családi ünnepek 4 

Étkezési szokások, specialitások 3 

Szabadidő eltöltése, sportolási lehetőségek 3 

Nyaralás, kikapcsolódás, kulturális programok 3 

           Egészség-és környezettudatos életmód 2 

A célnyelvi országok földrajza, fekvése, tájegységei 4 

Éghajlat, élővilág sajátosságai 3 

Közigazgatási régiók, a népesség eloszlása 4 

Nemzetiségek, ki- és bevándorlók 3 

Turisztikai nevezetességek, idegenforgalom 4 

Összesen 36 
 

10. évfolyam 

 

Témakörök, órakeret: 36x1 óra 

 

Témakörök Órakeret 

A sport és egészséges életmód szerepe a mindennapi életben 3 

A célnyelvi országok legnépszerűbb sportágai 3 

A legeredményesebb sportolók 3 

A legfontosabb sportesemények 3 

Népi hagyományok, szokások 3 

Nemzeti ünnepek, a hozzájuk kapcsolódó történelmi események 4 

A célnyelvi országok társadalmi berendezkedése 5 

A célnyelvi országok oktatási rendszere 4 

A vallás és az egyházak szerepe 4 

Az irodalmi nyelv, köznyelv és dialektusok 4 

Összesen 36 
 

 

11–12. évfolyam 

 

A tanulók már több éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat, számos olyan ismerettel 

rendelkeznek a célnyelvi országokról, azok társadalmáról, kultúrájáról, melyek további 

ismeretek megszerzésére, a már meglévő tudás bővítésére, más szempontú vizsgálatára 

motiválják őket. Eljutottak a KER hatfokú skálájának minimum negyedik szintjére (B2). 

Kellő tapasztalattal, tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb 

kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű 

célnyelvi információszerzésre és viszonyításra képesek. A nevelési célok közül ezen a szinten 

a tanulás tanítása kiemelt fontosságú, hiszen a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan 
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tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik az önálló és mérlegelő 

ismeretszerzést idegen nyelven, valamint nyelvtudásuk önálló fenntartását és 

továbbfejlesztését további tanulmányaik és munkájuk során, egész életükön át. 

A 11–12. évfolyamon az előző szakasz témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak 

tanulása során megszerzett ismereteknek megfelelően koncentrikusan bővülnek, egymásra 

épülnek. 

A tanulók a tantárgy tanulása közben mélyebben megismerik a célnyelvi országok 

történelmét, gazdaságát, hagyományait, kultúráját, művészetét. Összehasonlítják magyar 

megfelelőikkel, és megtanulják ugyanilyen szempontok szerint hazánkat is bemutatni. Az így 

megszerzett tapasztalatok erősítik interkulturális készségeiket, és segítik őket abban, hogy 

hazájuk értékeit is felfedezzék, tudatosabban kezeljék.  

A tanulók a tantárgy komplex jellegéből adódóan a különböző tantárgyak keretében 

szerzett meglévő és új ismereteiket szintetizálják, más nézőpontokból vizsgálják, és 

kipróbálják valós életfeladatokat idéző helyzetekben. A tantárgy tanítása során lehetőséget 

kell biztosítani az önálló kutatómunkára, az egyéni és csoportos előadásokra, tárgyilagos és 

kulturált vitákra, döntéshozatali folyamatok, üzleti tárgyalások szimulációjára, prezentációk, 

audiovizuális műsorok vagy weblap készítésére stb. Továbbra is kiemelt szerepet kapnak a 

kooperatív tanulásszervezési eljárások és az digitális kompetenciák alkalmazása. A jól 

megválasztott tanórai feladatok és témák segíthetik a tanulókat a jövőjüket érintő fontos 

döntések meghozatalában is. 

A tantárgy tanítása heti két órában történik. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a 

helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során figyelembe 

kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévő és fejlesztendő 

célnyelvi készségeket, ismereteket. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok gazdasága 

 Előzetes tudás 

A tanuló már foglalkozott a célnyelv országainak gazdaságával az 

előző szakaszban a célnyelvi civilizáció, valamint a földrajz tantárgy 

keretében. Tisztában van az alapvető gazdasági folyamatokkal, 

jelenségekkel. Már jártasságot szerezett a világháló mérlegelő és 

körültekintő használatában.  

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanulóban kialakul az érdeklődés a célnyelvi országok gazdasági és 

pénzügyi helyzete iránt, és tud tájékozódni célnyelven a hagyományos 

és digitális médiumokban; 

szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával beszél a célnyelv 

országainak alapvető gazdasági ágairól, ezek szerepéről a világ 

társadalmi-gazdasági rendszerében, a célországok Magyarországgal 

fenntartott kapcsolatáról, valamint a fenntarthatóságról; 

rendelkezik mindennapi gyakorlati gazdasági és pénzügyi 

ismeretekkel, 

összehasonlító elemzéseket végez statisztikai táblázatok, grafikonok, 

diagramok, folyamatábrák, térképek alapján. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok gazdaságának a világ társadalmi-gazdasági 

rendszerében betöltött szerepe, a magyar vonatkozások, valamint a 

fenntartható gazdaság lehetőségeinek megismerése. 

A célnyelvi országokban való munkavállalás lehetőségei és a 

lehetséges kockázatok számbavétele. 

Mindennapi gyakorlati gazdasági és pénzügyi ismeretek (fizetőeszköz, 
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számlanyitás, bankrendszer, adózás). 

A célországok kapcsolatának megismerése a nemzetközi gazdasági 

szervezetekkel (IMF, Világbank, WTO, Európai Unió), e kapcsolatok 

bemutatása. 

A tőke és a munkaerő-mobilitás előnyeinek, hátrányainak 

számbavétele. 

A fogyasztóvédelem, a fogyasztói kifogások orvoslási lehetőségeinek 

megismerése. 

Néhány összefüggés felismerése az életszínvonal, a globális 

problémák és a fenntarthatóság között. 

Önálló információszerzés és az információk értelmezése, az ismeretlen 

nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése, a különböző típusú 

hírforrások összevetése az aktuális és alapvető gazdasági kérdések 

területén. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, globalizáció, integráció, 

regionális folyamatok, nemzetgazdaság, közúti közlekedés, ökonómia 

és ökológia, fenntartható fejlődés, nemzetközi szervezetek, 

multinacionális vállalatok, a pénz világa, adók,  

euróövezet, euróválság, infláció, GDP, IMF, Világbank, WTO. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok politikai berendezkedése 

 Előzetes tudás 

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy keretében 

a tanuló foglalkozott már a politikai felépítmények különböző 

rendszereivel. A célnyelvi civilizáció tantárgy előző szakaszában 

megismerte a célnyelvi országok alapvető jellemzőit. A médiumokban 

már egyre több tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külpolitikai híreket. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes önálló gyűjtőmunkára a célnyelven, tárgyilagosan 

értelmezi a hagyományos és a digitális médiumok politikai híreit, 

elfogulatlan véleményt alkot;  

a szükséges szaknyelv használatával bemutatja a célnyelv országainak 

politikai rendszerét, az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári 

jogokat, kötelezettségeket, a demokratikus gondolkodásmód 

jellemzőit. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célországok és Magyarország választási rendszerének sajátosságai, 

ezek összevetése. 

A jelentős politikai pártok szerepe a célországokban, a 

tevékenységüket meghatározó jogrend. 

A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése, 

megfogalmazása, lehetséges javaslatok a konfliktusok elrendezésére. 

Politikai események elemzése és értelmezése segítséggel és önállóan, 

következtetések levonása. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Államformák, politikai és választási rendszerek, alkotmányosság, 

hatalmi ágak: a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató 

hatalom, államfő, demokrácia, politikai intézményrendszer, társadalmi 

és politikai konfliktus, autonómia, szolidaritás, politikai és szociális 

jogok, a kisebbségi jogok, civil szféra. 

 

 Tematikai A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 
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egység /  

Fejlesztési cél 

 Előzetes tudás 

A történelem, az állampolgári és a társadalmi ismeretek tanulása során 

a tanuló megismerte a társadalmi rétegek, nemzetiségek, kisebbségek 

fogalmát és jellemzőit. A célnyelvi civilizáció tantárgy előző 

szakaszában megismerte a célnyelvi országok társadalmainak főbb 

jellemzőit. A médiából ismeri az Európai Unió kisebbségi és 

bevándorlási problémáit, játék- és dokumentumfilmekből, a hírekből 

nap, mint nap értesülhet a nagyvárosok társadalmi problémáiról, a 

bűnözésről, a droghelyzetről.  

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes önállóan információt gyűjteni a társadalmi viszonyok 

és problémák bemutatására a különböző médiumok, kortárs 

szépirodalmi és képzőművészeti alkotások, filmek és képi források 

felhasználásával; 

ismeri a célnyelvi kultúra társadalmi és szociális intézményrendszerét; 

felismer társadalmi és erkölcsi problémákat, ezeket megfogalmazza, 

mérlegeli a segítségnyújtás lehetőségeit és megoldást javasol;  

tud elfogulatlan véleményt nyilvánítani társadalmi kérdésekben, képes 

logikusan és tárgyilagosan érvelni, az eltérő véleményeket 

meghallgatja, megérti; 

felismeri a kultúrák és értékrendek közötti különbségeket és összeveti 

azokat a saját kultúrájával és értékrendjével. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyainak tanulmányozása, 

problémák feltárása, megoldáskeresés a feszültségek oldására.  

A munka világának bemutatása (pályaválasztás, munkavállalás, a 

célországba irányuló munkaközvetítés, munkanélküliség kérdései, 

érdekképviseletek); munkaerő-piaci információk gyűjtése, a célnyelvi 

országok munkaerő-piaci lehetőségeinek feltérképezése (pl. állások és 

elvárások). 

Egészségügyi, társadalombiztosítási ismeretek a célországokról. 

Leggyakoribb civilizációs és környezeti ártalmak, mentálhigiénés 

problémák felismerése. 

A vallás és az egyházak szerepének megértése a társadalomban. 

A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása (pl. 

bűnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása. 

A célnyelvi dialektusok ismerete, szerepe a nyelvhasználatban, néhány 

példa említése. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés szabályai, 

szokás, erkölcs, jog, kisebbségek, bevándorlás, emberi alapjogok, a 

jogegyenlőség elve, jogorvoslat, büntetés, a büntetőeljárás szereplői 

és főbb szakaszai. A segítségkérés lehetőségei, pályaválasztás, 

munkába lépés, önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, 

munkavállalói stratégia, munkaerőpiac, munkaadók, munkavállalók, 

munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, egészség- 

és társadalombiztosítás, munkanélküliség, élethosszig tartó tanulás, 

demográfia, demográfiai robbanás, elöregedés, túlnépesedés, 

történelmi vallások és új keletű vallási közösségek. 

 

 
Tematikai 

egység /  
Hagyományok, szokások, életmód 
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Fejlesztési cél 

 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi ás célnyelvi civilizációs tanulmányainak 

köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a célnyelvi civilizáció 

mindennapjairól, a társas együttélés szokásairól, a hagyományokról. 

Ezek kiegészülnek a médiából vett példákkal és saját tapasztalataival. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló képes a hírekből, szépirodalmi és képzőművészeti 

alkotásokból, filmekből és fényképekből információt gyűjteni a 

célországokban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, 

gondolkodásmódjáról, életviteléről;  

felismeri a társadalmi, politikai, erkölcsi problémákat, összeveti ezeket 

a hasonló hazai problémákkal, és megoldási javaslatokat tesz;  

a társadalmi érintkezés és üzleti etikett szabályai szerint viselkedik, 

megfelelően reagál a különböző társadalmi rétegekben használt 

gesztusokra, tisztázza a számára esetleg ismeretlen gesztusok 

jelentését; 

életstratégiákról, jövőképekről beszélget különböző minták és 

példaképek alapján. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A gyermekek helyzetének bemutatása a társadalomban, ezek 

összevetése a hazai viszonyokkal, valamint a gyermekvállalással és a 

gyermekneveléssel kapcsolatos közvélekedés megismerése.  

A célnyelvi országok tradicionális és modern konyhaművészetének 

tanulmányozása; az életmód változásának hatása a modern konyhára. 

A kultúrára jellemző gondolkodásmód, ideálok, értékek feltárása, a 

célnyelvi országokban elvárt magatartásformák megismerése, 

gyakorlása.  

A városiasodás és az életminőség alakulásának bemutatása. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Család, családtervezés, „szingli”, nagycsalád, háztartás, időbeosztás, 

állami és családi ünnepek, gyermeki jogok, kötelességek, 

esélyteremtés, elöregedés, egészséges életmód, fogyatékkal élők, 

életminőség, urbanizáció, gasztronómia, gyorséttermek, 

kiegyensúlyozott táplálkozás. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Környezetvédelem 

 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a környezetvédelemről, és 

célnyelvi, valamint célnyelvi civilizációs tanulmányai révén ismeri a 

témához kapcsolódó alapszókincset is. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló használja a hagyományos és digitális hírforrásokat önálló 

ismeretszerzésre; rendszerezi és értelmezi az információkat; 

ismeri a környezetszennyezés fajtáit, okait és hatásait, valamint a 

környezetvédelem lehetőségeit és eredményeit, tud ezekről véleményt 

mondani; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szakszókincs 

használatával érvelni a környezetszennyezéssel, a 

környezetvédelemmel, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

kérdésekben. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

A környezetszennyezés fajtái, az éghajlati változások ismerete, a 

változások okainak értelmezése. A hosszú távú következmények 
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követelmények felismerése. Hulladékkezelés. Energiaforrások. Környezetvédelmi 

szervezetek. Környezetvédelem. 

Ökológiai szemlélet és felelősségvállalás a mindennapi életben, a 

környezettudatos magatartás fontosságának felismerése (pl. szelektív 

hulladékgyűjtés, újrahasznosítás). 

A fogyasztói társadalom és az urbanizáció új jelenségeinek 

felismerése, érvelés ezek mellett vagy ellen (pl. környezetkímélő 

közlekedés, túlfogyasztás). 

A célnyelvi országok és hazánk törekvései a környezeti károk 

enyhítésére és a fenntartható fejlődés megteremtésére; ezek 

eredményei és kudarcai.  

A genetika legújabb eredményei és ezek veszélyei (pl. génmódosított 

élelmiszerek); az alkalmazás dilemmái. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés, újrahasznosítás, megújuló energiaforrások, erózió, 

urbanizáció, felelősségvállalás, ökológia, éghajlatváltozás, globális és 

regionális problémák, közlekedés, génmanipuláció. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Tömegkommunikáció, média 

 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi és célnyelvi civilizációs tanulmányainak és 

élettapasztalatának köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a 

tömegkommunikációs forrásokról, a média szerepéről és a mindennapi 

életre gyakorolt hatásairól. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs 

csatornáit önálló információgyűjtésre, az információkat rendszerezi és 

értelmezi; 

képes a tömegkommunikáció társadalmi hatásait, pozitív és negatív 

aspektusait felismerni, és ezekről véleményt mond; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szókincs 

használatával érvelni a médiával kapcsolatos kérdésekről; 

tisztában van a sajtószabadság fogalmával, szerepével a célnyelvi 

országok és hazánk múltjában és napjainkban.  

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A kereskedelmi TV-csatornák, a hírcsatornák és a közszolgálati TV 

helyzete, szerepe és feladata a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése; önálló 

véleményalkotás példákkal és érvekkel alátámasztva. 

A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk mérlegelő 

kezelése, hitelességük ellenőrzése más források, pl. az internet 

segítségével. 

A reklámok etikusságának vizsgálata. 

A tömegkommunikációra és médiára vonatkozó törvények és a 

sajtószabadság fogalmának megbeszélése. 

A sajtó politikai függetlensége és a sajtószabadság megvalósulása, a 

sajtószabadság és a média szerepének összehasonlítása a célnyelvi 

országok és hazánk viszonylatában a különböző történelmi korokban. 

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a sajtó 

teljes szabadsága mellett vagy ellen. 

 Kulcsfogalmak Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális 
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/ fogalmak sajtótermékek, bulvársajtó, minőségi újságírás, felelősségteljes 

tájékoztatás/tájékozódás, internet, közszolgálati és kereskedelmi 

csatornák, reklámok, hirdetések, véleményformálás, manipuláció, 

média, tömegkommunikáció. 

 

 
Tematikai 

egység /  

Fejlesztési cél 

Irodalom, történelem, művészetek 

 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően számos ismerettel rendelkezik a történelemről, 

irodalomról, képző- és előadó-művészetekről és ezek szerepéről a 

mindennapi életben. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló használja a tömegkommunikációs eszközöket 

információgyűjtésre és általános műveltségének szélesítésére; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szókincs 

használatával beszélni az általános műveltséghez tartozó témákhoz 

kapcsolódó kérdésekről; 

tisztában van az általános műveltséghez tartozó témákkal, és ismeri a 

célnyelvi országok és hazánk kiemelkedő művészeit, tudósait. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A legfontosabb történelmi korszakok megnevezése, és az ezekhez 

kapcsolódó művészeti stílusok azonosítása; a történelem és 

művészetek kapcsolódási pontjai (pl. középkor: román és gótikus 

stílus).  

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és 

kortárs szerzőjének, képző- és előadóművészének, történelmi 

személyiségének megismerése és bemutatása.  

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő irodalmi és filmművészeti 

alkotásának megismerése, értelmezése, az alkotók bemutatása. 

Irodalmi és filmművészeti alkotások olvasása/megtekintése 

célnyelven; drámarészletek előadása célnyelven. 

A célnyelvi országok legfontosabb történelmi eseményeinek, 

történelmi személyiségeinek megismerése és bemutatása.  

A célnyelvi országokra jellemző építészeti, képzőművészeti stílusok 

ismerete és néhány kiemelkedő fontosságú épület, műalkotás 

jellemzőinek bemutatása. 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, 

színházának megismerése és bemutatása; lehetőség szerint színházi 

előadások megtekintése célnyelven. 

A tömegkommunikáció fejlődésének hatása a kultúra közvetítésére és 

népszerűsítésére a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A kulturális élet és a kultúra intézményei, eseményei, szerepe a 

célnyelvi országokban és hazánkban. 

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása történelmi 

eseményekről, művészeti alkotásokról és tudományos témákról. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Irodalom, műfajok, műelemzés, zenei műfajok, hangszerek, történelmi 

korszakok, események, építészeti stílusok, képzőművészet: festészet, 

grafika, szobrászat, építészet, fotóművészet; előadó-művészet: zene, 

filmművészet, színházművészet, tánc, klasszikus és kortárs művészek. 

 

 Tematikai Tudományok 
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egység /  

Fejlesztési cél 

 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a tudományos-technikai 

vívmányokról és ezek mindennapi életre gyakorolt hatásáról. A 

célnyelvi civilizáció első szakaszában átfogó képet szerzett a célnyelvi 

országok technikai és tudományos vívmányairól. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

 

A tanuló használja a hagyományos és a modern tömegkommunikációs 

eszközöket a tudományokkal kapcsolatos önálló információgyűjtésre; 

felismeri a tudományos-technikai vívmányok pozitív és negatív 

társadalmi szerepét, tud érvekkel alátámasztva, megfelelő szókincs 

használatával beszélni az ezekhez kapcsolódó kérdésekről; 

tisztában van a legfontosabb tudományos-technikai vívmányok 

céljával, hatásával. 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az emberiség történetének legfontosabb, új korszakot nyitó, a 

célnyelvi országokhoz és hazánkhoz kötődő találmányainak, 

vívmányainak megismerése és bemutatása (pl. penicillin, gravitáció, 

elektromosság, műtéti technikák). 

Tudományetikai kérdések megvitatása, pl. tanulói felvetések vagy 

aktuális hírek alapján. Logikus, érvekkel alátámasztott 

vélemények/ellenvélemények megfogalmazása, viták összefoglalása. 

 
Kulcsfogalmak 

/ fogalmak 

Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, űrkutatás, kozmológia, 

nukleáris fizika, orvostudomány, IKT, genetika, klónozás, 

pszichológia, agykutatás, etológia, evolúció. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával, 

esetenként digitális eszközök alkalmazásával is be tudja mutatni a 

tanulmányai során feldolgozott témákat.  

Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit, 

tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. 

Érti a célnyelvi országok gazdasági folyamatait, látja a világ 

társadalmi-gazdasági rendszerében betöltött szerepüket. 

Járatos a célnyelvi országok politikai rendszerében, össze tudja 

hasonlítani azokat a magyar politikai berendezkedéssel. 

Tisztában van a célnyelvi országok társadalmi viszonyaival, a 

leggyakoribb szociális problémákkal, és képes javaslatokat tenni a 

feszültségek oldására. 

Tájékozott a célországokban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, 

gondolkodásmódjáról, életviteléről. Nyitottá és elfogadóvá válik más 

kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 

Érti a környezetszennyezés következményeit és a fenntartható fejlődés 

fontosságát. 

Magabiztosan használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs 

csatornáit az információgyűjtésben, képes az információk 

rendszerezésére és mérlegelő értelmezésére. 

Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és 

sporteseményei területén. 

Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedő jelentőségű 

műalkotást és tudományos-technikai vívmányt, valamint azok alkotóit. 

Képes hazáját sokoldalúan bemutatni a célnyelven. 



680 

 

 

11. évfolyam 

Témakörök, órakeret: 36x1 óra 

 

Témakörök Órakeret 

A célnyelvi országok gazdaságának jellemzői 4 

A leghíresebb cégek és termékeik 2 

A célnyelvi országok fizetőeszköze, vásárlási, pénzhasználati szokásai 2 

            Politikai berendezkedés, államforma, közigazgatási rendszer 3 

A legjelentősebb politikai pártok, civil szervezetek, mozgalmak 2 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 4 

Hagyományok, szokások, életmód 3 

Környezetvédelem, környezettudatosság 2 

Törekvések a környezeti károk enyhítésére 2 

Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek 2 

Tömegkommunikáció, média 3 

Irodalom, művészetek 5 

Tudományok 2 

Összesen 36 
 

12. évfolyam 

 

Témakörök, órakeret: 36x2 óra 

 

Témakörök Órakeret 

A célnyelvi országok természetföldrajza 6 

A célnyelvi országok gazdasága 6 

A célnyelvi országok politikai berendezkedése 6 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 6 

Hagyományok, szokások, életmód 6 

Környezetvédelem 6 

Tömegkommunikáció, média 6 

Sport 6 

Tudományok 6 

Történelmi áttekintés a kezdetektől napjainkig 10 

A célnyelvi országok történelmének 3-4 legfontosabb csomópontja 8 

Összesen 72 
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13. évfolyam 

Témakörök, órakeret: 31x 2 óra 

 

Témakörök Órakeret 

A célnyelvi országok földrajza 4 

A célnyelvi országok gazdasága 4 

Politikai berendezkedés 4 

Társadalmi viszonyok 4 

Hagyományok, szokások, életmód 4 

Tömegkommunikáció, média 4 

Sport 4 

Tudományok 4 

Történelmi ismeretek 10 

Irodalmi ismeretek 6 

Művészeti ismeretek 7 

A célnyelvi ország/ok és Magyarország kapcsolata, aktuális jelenségek 7 

Összesen 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum 
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Idegen nyelv 

9-13.évfolyam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum 

Idegen nyelv 9-13. évfolyam 

 

A tantárgy oktatásának célja 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven 

kommunikálni, ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a 

tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és 

állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen 

nyelven is ki tudja fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet 

játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább 

középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás 

során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv 

felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész 

életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 

egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  
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Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 5 216 

10. 4 144 

11. 3 108 

12. 3 108 

13. 3 93 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

9. 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 
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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. 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. 

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. 

évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint 

eléréséhez. 

Angol nyelv 

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.) 
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— 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) 

— 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. 

Éves órakeret: 36x5=216 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 



687 

 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 30 

School and education 30 

Free time activies, Health, Sport 27 

Holidays, travelling, tourism 27 

Public matters, entertainment 27 

Shopping and Services 25 

Environment and nature 25 

Technology  25 

Összesen      216 

 

Német nyelv 

 

Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

 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.) 



688 

 

 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 ...) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 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.) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget. 

  

Éves órakeret: 36x5=216 óra 

 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 
36 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 36 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 36 

Reisen und Urlaub, Tourismus 36 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 36 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 36 

Összesen 216 

 

 

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 
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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 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. 
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 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 

10. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint 

eléréséhez. 

Angol nyelv 

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.) 



691 

 

— 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?) 
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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); 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. 

 

Éves órakeret: 36x4=144 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

English and language learning 25 

Intercultural topics 25 

Cross-curricular topics and activities 25 

Current topics 25 

Science and technology, Communication 25 

Gaining and sharing knowledge 19 

Összesen 144 

 

 

 

 

Német nyelv 

 

Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 
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 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.) 

 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 a német, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 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 
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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)  

 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. 

 

Éves órakeret: 36x4=144 óra 

 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 34 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 25 

Aktuelle Themen 25 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 30 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 30 

Összesen 144 

 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felsőoktatási 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 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 
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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). 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 támasztja alá. 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.  

Angol nyelv 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 
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— 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.) 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Personal topics: family relations, lifestyle  21 

Environment and nature 21 

Holidays, travelling, tourism 22 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 24 

Összesen 108 
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Német nyelv 

 

Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák):  

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie 

Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), 

feltételes mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben 

können, wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn 

ich bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund 

wäre.), következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt 

hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer 

zur Verfügung.) 

 

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. 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 
 

                                   Témakörök Órakeret 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

22 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

22 



698 

 

Reisen und Urlaub, Tourismus 22 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 21 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 21 

Összesen 108 

 

 

12. évfolyam 

 

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 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.  

 

Angol nyelv 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 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.)  
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— 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. 

 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Intercultural topics 21 

Cross-curricular topics and activities 21 

Current topics 22 

Science and technology, Communication 20 

People and society 24 

Összesen 108 

 

Német Nyelv 
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Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák):  

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild 

geht hervor, … An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen 

organisierten Reise beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir 

weitere Informationen über ... geben?) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 

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. 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

Témakörök, órakeret: 
 

                                   Témakörök Órakeret 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 22 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 22 

Aktuelle Themen 22 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 21 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 21 

 Összesen 108 

 

 

13. évfolyam 

 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 
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ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt 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 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. 

 

 

Angol nyelv 

Éves órakeret: 31x3=93 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Financial matters 25 

Carreer and employment 23 

Gaining and sharing knowledge 15 

Final exam preparation 30 

Összesen 93 

 

Német nyelv 

Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák):  

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 



702 

 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz 

unterbrechen) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint első idegen nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende 

Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön 

umgeschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

 

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; 

 

 

 

Éves órakeret: 31x3=93 óra 

 

Témakörök, órakeret: 
 

                                   Témakörök Órakeret 

Wirtschaft und Finanzen 23 

Arbeitswelt und Karriere 23 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 23 

Vorbereitung auf das Abitur 24 

Összesen 93 
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Idegen nyelv 

Technikum, 13-14. évfolyam 

(ajánlott, nyelvvizsgára felkészítés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közlekedés és szállítmányozás, Kereskedelem ágazatok 

Idegen nyelv 

Technikum, 13-14. évfolyam (ajánlott, nyelvvizsgára felkészítés) 

 

A tantárgy oktatásának célja 

A 13-14. évfolyamon az idegen nyelvi tanulmányok elsődleges fejlesztési célkitűzése a 

középfokú nyelvvizsgára történő felkészítés, valamint az idegen nyelvű szakmai 
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kommunikáció elsajátítása, amely magában foglalja a szakiránynak megfelelő terminológiát, 

valamint az idegen nyelvi alapkészségek továbbfejlesztését. 

Az idegen nyelv tanulásának ebben a szakaszában fontos, hogy támaszkodjunk a tanulók 

eddigi, az érettségi vizsgára való felkészülés során szerzett ismereteire. Ebben a szakaszban 

az idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek a későbbi élet- és munkakörnyezetben 

várhatóan fontos szerepet játszanak életükben.  

A képzés célja, hogy a tanulók képessé váljanak a magbiztos, B2-es szintű nyelvhasználatra. 

Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

13. évfolyam 3,5 óra 126 óra 

14. évfolyam 2 óra 62 óra 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

13. évfolyam 
A 13. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal. 

A nyelvtanulás ezen szakaszában a készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy 

azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. Az idegen 

nyelv elsajátítása kontextusba ágyazva, konkrét kommunikációs helyzetek során történik, 

melyekben a verbális és a nem verbális elemek természetes egységet alkotnak.  

A 13. évfolyamon az idegen nyelv tanításának kiemelt célja a korábban megszerzett ismeretek 

áttekintése, rendszerezése, a valós kommunikációs helyzetekhez való megfeleltetése, 

hangsúlyozása. 

A bemeneti szint A2, cél ennek megerősítése, valamint további cél a B1 szint felé való 

fejlesztés. 

Éves órakeret: 36x3,5= 126 óra 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári 

utasításokat megérti. 

A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat az érettségi 

követelményekben rögzített témakörökben. 

Az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, néhány mondatból álló 

megnyilatkozásokat megérti. 

A mindennapi témakörökben elhangzó egyszerűbb szövegekben az 

ismerős szavakat, fordulatokat felismeri, ezekből következtet a szövegek 

témájára. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanuló képes a komplexebb formában elhangzó célnyelvi óravezetést 

növekvő biztonsággal követni. 

A tanuló képes megérteni a köznapi és a tanulmányi életben elhangzó 

közepesen hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban, akcentus 

nélkül beszélnek. 

Megérti a mindennapi magán és tanulmányi élet némely területéről a 

közepesen hosszú, konkrét üzeneteket. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az életkornak megfelelő, a témakörökhöz kapcsolódó közepesen hosszú szövegek aktív 

követése. 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, 

interaktív feladatok 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció (beszédkészség) 

Előzetes tudás 
A tanuló részt tud venni a személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő mindennapi témáról folytatott társalgásban. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel, legalább egyszeresen összetett mondatokban. 

Egyszerű kérdések feltevése mindennapi és a tanulmányokkal 

kapcsolatos témákról. 

Válaszadás egyszerű nyelvi eszközökkel a tanulóhoz intézett 

kérdésekre. 

Rövid beszélgetés folytatása mindennapi, a tanulmányokkal kapcsolatos 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal. 

Rövid beszélgetés folytatása a tanárral és a társakkal a tanult témákról. 

Az ismert szöveg célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes 

intonációval és megfelelő beszédtempóban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondanivaló vizuális eszközökkel támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű kérdések feltevése az ismert témákban egyéni szükségletekhez kapcsolódva. 

Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása 

társakkal. 

Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal. 

Hallott, látott jelenségekre való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Kérdések, párbeszédek, szituációk 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

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

ismeretek, készségek, motiváció. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanult témakörökben 2-3 perces összefoglaló előadása a célnyelvi 

normához közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mindennapi életben, a tanulmányokhoz kapcsolódó, valamint egyes szakmai 

kommunikációs helyzetekben használatos fordulatok begyakorlása. 

Begyakorolt beszédfordulatok előadása. 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után önálló 

ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly gyakorlása.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Közepes hosszúságú szövegek és projektek 

 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Közepesen hosszú szövegekben az ismert nevek, szavak felismerése, 

megértése. 

Hosszabb, autentikus szövegek lényegének megértése. 

Hosszabb, autentikus szövegekből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

Az olvasott szövegre vonatkozó egyszerűbb feladatok elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése. 

Hosszabb szövegből tárgyszerű információ szerzése. 

Írott instrukciók követése. 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Autentikus szövegek, leírások, hirdetések, újságcikkek hagyományos és 

online formában 

 

Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A szövegalkotáshoz szükséges anyanyelvi és idegen nyelvi szabályok 

ismerete.  

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Megadott mintát követve különböző 15-20 soros szövegek alkotása a 

tanult témakörökben. 

A közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli 

feladatok elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

Különböző műfajú 15-20 soros szövegek írása minta alapján 

Szövegkohéziós elemek megismerése 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/szöveg

források 

Autentikus szövegek, leírások, hirdetések, újságcikkek hagyományos és 

online formában 

 

Ajánlott témakörök 
A témaköröket a tanulók életkorának és szakmai tanulmányai előmenetelüknek megfelelően 

ajánlott feldolgozni. 

 

Témakörök Órakeret 

Személyes vonatkozások 

A tanuló személye, életének fontos állomásai 

Családmodellek 
8 

Tanulmányok 

Korábbi és jelenlegi tanulmányok, szakmai tantárgyak megnevezése 
8 

Környezettudatosság, környezetvédelem 

Fenntarthatóság, környezetvédelem, erőforrások, környezetszennyezés 

Járványok 
8 

Bűn és büntetés 

Szabálysértések, bűncselekmények 

A halálbüntetés kérdése 
8 

Közlekedés 

Tömegközlekedés 

A közlekedés módjai 8 

Egészséges életmód, sport 

Az extrém sportok 
8 

A kultúra világa 

Könyvek, filmek 

A televízió hatásai 

Show biznisz 

Internet, influencerek 

8 

A világűr 

Kutatások 

Idegen lények 

8 

Nyelvtani elemek 

A leggyakoribb igeidők átismétlése 

Módbeli segédigék 

Hasonlító szerkezetek és mondatok 

A passzív szerkezet 

36 
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Módbeli segédigék passzív szerkezettel 

Írásbeliség 

- Esszéírás: véleménykifejező és pro-kontra esszék 

- Emberek, események leírása 

- Ajánlók 

- Hétköznapi témájú baráti, félhivatalos, hivatalos levelek 

26 

Összes 126 óra 

 

A tantárgy értékelésének módja 
Az oktatási programban rögzítettek szerint. 

 

 



709 

 

14. évfolyam 

 

A 14. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik 

más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban a szociális kompetencia, valamint a 

digitális kompetencia fejlesztésével. 

 

A nyelvi képzésben megjelennek az ágazatnak, szakmának megfelelő szaknyelvi elemek. 

 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, a tanulók egyre több autentikus 

szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, egyre magabiztosabban tudják 

megvalósítani beszédszándékaikat. Az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési 

szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg. A helyes 

nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének.  

 

A korábbi témakörök a 14. évfolyamon bővülnek.  

 

A bemeneti szint B1, cél a B2 nyelvi szint elérése, megerősítése. 
 

Éves órakeret: 31x2=62 óra 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
A célnyelvi óravezetés megértése, B1 szintű általános szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése. 

Az ismert témákhoz kapcsolódó bonyolultabb kérdések és kijelentések 

megértése. 

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

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára. 

A lényeg, és specifikus információ kiszűrése az ismert témakörökben 

elhangzó szövegekből,  

A megértést segítő stratégiák egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, célnyelvi óravezetés folyamatos követése, és a tanári 

utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó bonyolultabb kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő és az ismert témakörökhöz kapcsolódó autentikus szövegek 

bemutatása a megértést segítő feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó pár perces szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése. 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

Kisfilmek, szakmai multimédiás anyagok 

A tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd 

Interaktív feladatok 
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szövegforrások 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció (beszédkészség) 

Előzetes tudás 
Egyszerűbb nyelvi eszközökkel, beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció az ismert témakörökben. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Kommunikáció ismert témákról, bonyolultabb nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal. 

Kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása. 

Az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján. 

Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló törekszik a mondanivalója idegen nyelven történő kifejtésére, melyhez használja az 

egyre bővülő szókincsét, a begyakorolt beszédfordulatokat és nyelvi eszközöket.  

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kérdések 

feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Rövid párbeszédben és beszélgetésben való részvétel.  

A kommunikáció fenntartása érdekében, nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, 

visszakérdezés gyakorlása.  

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Párbeszédek, egyszerű társalgás, üzleti szituációk 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Felkészülés után rövidebb szövegek elmondása az ismert témakörökben. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanuló képes az ismert témakörökben összefüggően beszélni, 

bonyolultabb beszédfordulatok alkalmazásával. 

A tanuló képes szakterülete bemutatására egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A kiejtése, intonációja és beszédtempója közelít a célnyelvi normához. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szöveg elmondása bonyolultabb nyelvi elemekkel és szókinccsel, ismert témákról, felkészülés 

után. 

Összefüggő szöveg alkotása minta alapján. 

Autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához közelítő kiejtés 

gyakorlása. 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Képleírás, prezentáció, ábrák, grafikonok 
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Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás Egyszerű szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanuló számára ismert témákról szóló hosszabb szövegek megértése. 

Az alapvető információk megtalálása hosszabb hétköznapi szövegekben. 

Autentikus szövegek lényegének megértése, az alapvető információk 

kiszűrése. 

Az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló nyelvi szintjének megfelelő hosszabb szövegek megértése.  

Hosszabb üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, bejegyzések megértése.  

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Cikkek, hagyományos és elektronikus nyomtatványok 

 

 

Tematikai egység Íráskészség 

Előzetes tudás Ismert témáról minta alapján 15-20 soros fogalmazások megírása. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Hosszabb, összefüggő szövegek megírása. 

Űrlapok kitöltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző írásbeli produktumok, levéltípusok létrehozása. 

Írásbeli műfajok szerkezeti és stílusjegyeinek követése. 

Formanyomtatványok, űrlapok kitöltése. 

A fenti 

tevékenységhez 

használható 

szövegfajták/ 

szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, újságcikk 

 

Ajánlott témakörök 
A témaköröket a tanulók életkorának és szakmai tanulmányai előmenetelüknek megfelelően 

ajánlott feldolgozni. 

 

Témakörök  Órakeret 

Ismétlés 

Az előző tanévben tanultak ismétlése, a megszerzett tudás felelevenítése 
4 
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Személyes bemutatkozás 

Egzaktabb bemutatkozás szakmai tartalommal 

Tanulmányok 

Szituációs feladatok: bemutatkozás, bemutatás 

Komplexebb formanyomtatványok kitöltése 

4 

A munka világa 

Foglalkoztatottság és munkanélküliség Magyarországon 

Ábrák, statisztikák, táblázatok, diagrammok elemzése 

Álláskeresés 

Állásinterjú 

EU CV + motivációs levél 

6 

Utazás 

Turizmus 

Szállás típusok, szállásfoglalás 
4 

Kulturális ismeretek 

Alapvető ismeretek Magyarországról és a célnyelvi országról / 

országokról 

Étkezési szokások Magyarországon és a célnyelvi országban / 

országokban 

8 

Globális problémák 

Túlnépesedés 

Elhízás, éhínség, étkezési problémák 

Klímaváltozás 

Pandémia 

Fegyverkezés 

Kihalás szélén álló állatok 

Erőszak 

Szexizmus, harc az egyenjogúságért 

8 

Társadalmi problémák 

Szenvedélybetegségek (drogfogyasztás) 

Alkoholizmus 

Bűnözés, megélhetési bűnözés 

4 

Írásbeliség 

A korábban tanult típusú írásbeli produktumok a fenti témakörökben 

Szövegkohéziós elemek 

8 

Nyelvtani elemek 

A „befejezett” igeidők 

Múlt idejű módbeli segédigék 

Feltételes mondatok 

A passzív szerkezet 

Kötőmód 

Megengedő mellékmondatok 

Műveltetés 

12 

A tanulók teljesítményének kimeneti mérése 4 

Összóraszám: 62 óra 
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A tantárgy értékelésének módja 
Az oktatási programban rögzítettek szerint. 

 

PROJEKTTERV 

 

Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás 

Szakma: Logisztikai technikus 

Tantárgy: Idegen nyelv 

 

Témakör: Környezettudatosság, környezetvédelem - Fenntarthatóság, környezetvédelem, 

erőforrások, környezetszennyezés 

 

A projekt címe: A környezetszennyezés és az áruszállítás kapcsolata 

 

A projekt témája 

A környezetszennyezés napjainkra az emberiség központi problémájává vált. Földünk egyes 

részein ez már olyan mélységet öltött, hogy a mindennapi egészséges lét, megélhetés válik 

megkérdőjelezhetővé. A téma épít a tanulók korábbi tárgyi, tantárgyi ismereteire, egyúttal 

megmutatja, hogy a tanulók milyen lehetőségeket látnak a környezeti problémák 

megoldhatóságára. 

Elsődleges kontextus: Bár a projekt felöleli / felölelheti a környezettudatosság, 

környezetvédelem témakör valamennyi területét, célszerű, hogy a közlekedésből, szállításból 

adódó környezetszennyezésre és megoldásokra fókuszáljon, igazodva a tanulók képzési 

profiljához. 

 

Évfolyam: 13. évfolyam 

Időigény: 9 tanóra 

Anyagigény: számítógépes tanterem Internet hozzáféréssel, színes nyomtató 

Kapcsolódó közismereti tartalom: Komplex természettudomány, Földrajz, Biológia, 

Kémia, Matematika, Informatika 

 

 

Tanulási és pedagógiai célok 

- A projekt átfogó célja a tanulók érzékenyítése a környezettel kapcsolatos problémák 

iránt. 
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- A projekt specifikus pedagógiai céljai közé tartozik a problémák felismerésének, 

feltárásának képessége, a problémamegoldó készség fejlesztése, valamint más 

területek, országok, népek környezeti problémáinak megértése. 

- A projekt fontos célja, hogy a tanulók jártasságot szerezzenek a közös (csoportokban 

végzett) tevékenységek végzésében, ezáltal megismerjék és elismerjék egymás 

tevékenységének értékét. 

- Kiemelt fontosságú az idegen nyelvi készségfejlesztés, hiszen a projekt munkanyelve 

idegen nyelv. 

- További cél a digitális készségfejlesztés. 

 

Módszertani leírás 

1. A projektheteket megelőzően ráhangolás, motiváció céljából a témához kapcsolódó 

idegen nyelvű újságcikkek, plakátok feldolgozása az idegen nyelvi órákon, a projekt 

megvalósításához szükséges szókincs elsajátíttatása. 

2. Az első projektóra során a tanulók megismerik a project megvalósítási ütemtervét, a 

téma megosztását az egyes csoportok között, a forráskeresés és feldolgozás 

technikáját, a produktummal és annak bemutatásával szemben támasztott 

követelményeket, az értékelés szempontjait. 

3. 2-7 projektórák 

 A tanulók két-három fős kiscsoportokban végzik feladataikat. A csoportok 

kialakításánál fontos, hogy az idegen nyelv szempontjából különböző készségű 

tanulók kerüljenek egy munkacsoportba. 

 Lehetséges csoportonkénti témamegosztás: 

- közlekedésből, szállításból adódó talajszennyezés, legveszélyeztetettebb hazai és 

külföldi régiók, mennyiségi mutatók, kockázati tényezők csökkentésének 

lehetősége, megoldási javaslatok; 

- közlekedésből, szállításból adódó légszennyezés, legveszélyeztetettebb hazai és 

külföldi régiók, mennyiségi mutatók, kockázati tényezők csökkentésének 

lehetősége, megoldási javaslatok; 

- közlekedésből, szállításból adódó vízszennyezés, legveszélyeztetettebb hazai és 

külföldi régiók, mennyiségi mutatók, kockázati tényezők csökkentésének 

lehetősége, megoldási javaslatok; 

- nem megújuló energiaforrások kimerülésének kockázata a közlekedés és szállítás 

miatt, mennyiségi mutatók, megoldási javaslatok. 
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4. 8-9 projektórák 

A projektek bemutatása: vetítéses előadás 

Értékelés 

 

A projekt során alkalmazott munkafolyamatok 

- Kiscsoportos munka 

- Tanári konzultáció a projektmunka felénél, 3-2-1 módszer (3 kérdés, 2 

megjegyzés, 1 javaslat) 

 

Értékelés 

- Konzultáció során formatív értékelés (3-2-1 módszer) 

- Projekt zárásakor szummatív értékelés az Értékelőtábla segítségével, amelynek 

elemeit, pontjait az első projektórán megismerik a tanulók 

 

Technológiai integráció és tanulói források 

IKT eszközök és applikációk (pl. Prezi, WordArt, Wordwall, Renderforest) 

Internet 
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Tematika 

 

Időterv 
 Projekt részfeladat  Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedés-

módok, 

attitűdök 

 Projekt 

indítását 

megelőző 1 

hét -3,5 óra 

 A projekt 

megvalósításához 

szükséges szókincs 

elsajátíttatása 

(prezentációhoz és 

grafikonelemzéshez 

szükséges szókincs), 

valamint a 

megvalósításhoz 

szükséges nyelvtani 

szerkezetek 

átismétlése (szenvedő 

szerkezet, módbeli 

segédigék). 

 Összefüggő beszéd 

  

 Olvasott szöveg értése 

 A környezettel 

kapcsolatos 

problémák 

  

 Idegen nyelvi 

ismeretek 

(nyelvtan, 

szókincs) 

Érzékenység a 

környezettel 

kapcsolatos 

problémák 

iránt, 

felelősségteljes 

gondolkodás 

  

 Projekt 1. 

óra 

 Forráskeresés és 

feldolgozás 

technikájának 

megismerése 

 Olvasott szöveg értése  Forrásmegjelölés 

módszertana 

  

 Idegen nyelvi 

ismeretek 

(nyelvtan, 

szókincs) 

 Önállóság 

 Széles látókör 

 Projekt 2. 

óra 

 Szókincsbővítés a 

csoport adott 

témájához 

kapcsolódóan (talaj-, 

víz-, légszennyezés, 

nem megújuló 

energiaforrások) 

 Olvasott szöveg értése 

 Hallott szöveg értése 

 Komplex 

természetismeret 

  

 Idegen nyelvi 

ismeretek 

(nyelvtan, 

szókincs) 

 Önállóság 

 Széles látókör 

 Motiváció 

 Projekt 3. 

óra 

 Információgyűjtés a 

csoport adott 

témájához 

kapcsolódóan (talaj-, 

víz-, légszennyezés, 

nem megújuló 

energiaforrások) 

 Olvasott szöveg értése 

 Hallott szöveg értése 

 Jegyzetkészítés 

 Komplex 

természetismeret 

  

 Idegen nyelvi 

ismeretek 

(nyelvtan, 

szókincs) 

 Önállóság 

 Széles látókör 

 Motiváció 
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 Projekt 4. 

óra 

 Grafikonok keresése 

a csoport adott 

témájához 

kapcsolódóan 

  

 (Tanári konzultáció!) 

 Grafikonelemzés 

 Elemzőkészség 

 Gazdasági és 

matematikai 

ismeretek 

  

 Idegen nyelvi 

ismeretek 

(nyelvtan, szókincs 

  

  

 Önállóság 

 Széles látókör 

 Motiváció 

 Pontosság 

  

 Projekt 5. 

óra 

 A korábban 

megszerzett 

ismeretek, anyagok 

rendszerezése 

gondolattérkép 

mentén 

 Idegen nyelvi 

beszédkészség 

  

 Idegen nyelvi 

beszédértés 

  

 Rendszerezőkészség 

  

 Prioritások felállítása 

  

 Komplex 

természetismeret 

  

 Gazdasági és 

matematikai 

ismeretek 

  

 Idegen nyelvi 

ismeretek 

(nyelvtan, 

szókincs) 

 Önállóság 

 Széles látókör 

 Motiváció 

 Pontosság 

  

 Projekt 6-

7. óra 

 A produktum 

összeállítása, a 

vetítéses előadás 

megszerkesztése az 

ajánlott applikációk 

felhasználásával 

 Idegen nyelvi 

beszédkészség és 

beszédértés 

  

 Idegen nyelvi 

íráskészség 

  

 Rendszerezőkészség 

  

 Problémamegoldó 

készség 

  

 Kreativitás 

  

 Digitális készségek 

 Komplex 

természetismeret 

  

 Gazdasági és 

matematikai 

ismeretek 

  

 Idegen nyelvi 

ismeretek 

(nyelvtan, 

szókincs) 

  

 Digitális ismeretek 

 Kooperáció 

  

 Projekt 8-

9. óra 

 Produktumok 

bemutatása és 

értékelése 

 Idegen nyelvi 

beszédkészség 

  

 Idegen nyelvi 

beszédértés 

  

 Digitális készségek 

 Prezentációs 

technikák ismerete 

 Kooperáció 

 Figyelem 

 Tiszteletadás 

 Önértékelés 
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Technikum 

Idegen nyelv  

emelt szint 
(választható, nem két tanítási nyelvű képzésben résztvevők számára) 
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Technikum 

Idegen nyelv - emelt szint 

A tantárgy oktatásának célja 

A technikumi oktatásban részesülő nem két tanítási nyelvű tanulók felkészítése az emelt 

szintű érettségire. Fejlesztési cél a B2 szint elérése mind az öt fejlesztési területen a 12. 

évfolyam végére. A tanuló meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 

szövegek fő gondolatmenetét, beleértve ebbe a szakterületének megfelelő szakmai 

beszélgetéseket is mind az olvasott szövegértés és a hallás utáni értés készségek esetében is. 

Olyan szintű normális interakcióra képes anyanyelvű beszélővel, folyamatosan és spontán 

módon, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes képes kifejteni a véleményét 

valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket 

és hátrányokat, és szöveget tud alkotni különböző témákról. 

Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

12. 2 72 

13. 2 72 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

12-13.évfolyam 

 

Interakciós és tevékenységi formák a tanítási órákon: 

 

 egyéni tanulás 

 páros munka 

 csoportos munka 

 projektmunka 

 prezentáció készítése és bemutatása 

 online feladatok és online kommunikáció 

 digitális applikációk 

 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 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 
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eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő 

témáról szólnak. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi 

életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, 

amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi 

munka során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól 

követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi 

beszélők közötti társalgást.  

  

 

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. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok 

keresése. 

 

 
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).  

 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, 

helyesen és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és 

érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait; hatékonyan részt vesz a mindennapi 

és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik 

a kommunikációs helyzethez. 
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A fejlesztés tartalma  
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel 

kapcsolatos témák körében. 

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. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

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 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett 

leírást és bemutatást adni érdeklődési köréhez és 

tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles 

skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és 

példákkal, érvekkel támasztja alá 

mondanivalóját; 

 

 
A fejlesztés tartalma  
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 
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Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

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. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincs és szerkezet 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. 

 

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 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, 

megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét 

változtatja a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti 

az író álláspontját, nézőpontját. 

 

  

 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 

elolvasása és a lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése szótár használatával vagy 

anélkül.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 
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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. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

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 

 

 
Fejlesztési egység Íráskészség 

 
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 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont 

témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

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. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

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 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. 

A szókincs és szerkezet 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.  
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A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 

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 stb., megállapodások, 

szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és 

hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, jellemzések, leírások. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy 

elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni 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.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az 

érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja 

fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 

hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival 

kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 

szövegeket. 

A tanuló 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. 

 

12. évfolyam 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  

A család szerepe az egyén és a társadalom életében, Családi munkamegosztás, 

szerepek a családban, generációk együttélése 

10 

Ember és társadalom 20 
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Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság), 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése, 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése, 

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében, 

Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése, 

A fogyasztói társadalom, reklámok 

Társadalmi viselkedésformák 

Az iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban, 

Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

10 

Környezetünk 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái, 

A természet és az ember harmóniája, 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben, Mit tehetünk környezetünkért 

vagy a természet megóvásáért? 

14 

Életmód 

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

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás), 

Étkezési szokások a családban, 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága,  

A szenvedélybetegségek, 

Az étkezési szokások hazánkban és más országokban, 

Ételspecialitások hazánkban és más országokban, 

A gyógyítás egyéb módjai 

18 

Összesen 72 
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13.évfolyam 

 
Éves órakeret: 31 x2=62 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb., 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport, 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kulturális események 

A szabadidő jelentősége az ember életében,  

A művészet szerepe a mindennapokban, 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok, 

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

18 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, 

Nyaralás itthon, illetve külföldön, 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése, 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra, 

Az idegenforgalom jelentősége 

14 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben  

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az 

emberiségre 

12 

Gazdaság 

Családi gazdálkodás, 

A pénz szerepe a mindennapokban, 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)  

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok,  

Pénzkezelés a célnyelvi országokban 

10 

Összesen 62 
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Szakképző iskola 

Idegen nyelv  
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(angol nyelv, német nyelv) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv – szakképző évfolyamok 9-11. 

 

A tantárgy oktatásának célja 

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve az a 

törekvés, hogy a tanuló a szakképző iskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák 

birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, 

hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is 

tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a 

beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési céljait. A 

célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési faladatokat, az ahhoz szükséges előzetes tudást, 

a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt eredményeit az 

évfolyamok végén. 

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia fejlesztése 

alkotja, a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség – 

területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció 

élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a nyelvhasználatot igénylő 

feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a 

munka világában. A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek és 

hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák iránt. 

Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más 

nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek 

kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas keretein belül. 
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Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai kor 

igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák 

használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Fontos 

cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását 

önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és 

sikeresen elsajátítani. 

A szakképző iskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 

a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 

beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 

mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) 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 

olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre 

vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon 

egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.  

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes megérteni neveket, számokat, árakat 

és időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. 

Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 

kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 

szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 

információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 

helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni. 

Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 

„mert”, összekössön. Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és 

mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 

mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 

szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy 

szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” 

összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól 

begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek 

mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű 
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szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá 

intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 

rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 

használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 

ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 

alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 

egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 

módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon 

egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan 

területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 

érthetően, valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. 

Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni. 

Képes egyszerű, rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, 

valamint a szövegekből egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat 

kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 

megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat és/vagy 

internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 

megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy 

egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 

fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 

vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 

szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 

megfogalmazni. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével 

(„először”, „aztán”, „azután”, „később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, 

hogy szavakat és egyszerű mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. 

Képes mondatait helyesen hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése 

többnyire nem nehezíti az értést. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 

hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 

helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 

szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 

ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 

megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 

sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 

egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 

szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos 

dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét 

szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 

kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, 
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és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős 

helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős 

témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a 

beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy 

nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön 

bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Kiejtése többnyire nem zavarja 

közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes 

rövid, személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és 

kívánságokra vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási 

szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

 

Meghatározott óraszám 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 2 72 

10. 1 36 

11. 1 31 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

9. évfolyam 

Előzetes tudás: Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 

fontosságáról, tanulásának módozatairól és a tanulók mindennapi életében való szerepéről. 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

A nyelvtanulás célja 

Fejlesztési feladatok: A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak 

számbavétele. A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 

feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 

beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok 

szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A szakképző iskolai nyelvoktatás 

céljainak meghatározása, a tanév során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, 

egyeztetés alapján a sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési 

2 
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szabályok rögzítése. 

Kulcsfogalmak: Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, a digitális technológia 

szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi 

sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

 

Fejlesztési feladatok: A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási 

szakasz legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra való 

képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok 

megismerése, az ismereteket önmagára vonatkoztatása. A hatékony 

(nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai kompetenciák fejlesztése. 

Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi országokról, a célnyelvnek 

Magyarországon, Európában és a világban játszott szerepéről. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Ismerkedés az új osztálytársakkal, a 

nyelvtanárral, az iskolával. Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok 

megismerése és megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakképző iskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megismerése 

és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának növelésére. 

Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározása. A célnyelvi 

országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint 

a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb 

ismeretek megszerzése, bővítése. 

Kulcsfogalmak: Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, motiválás. 

UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – visszahívás; DIGEST – 

„emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – kiterjesztés, önvizsgálat; 

REVIEWING – áttekintés, ismétlés 

9 

Én és a családom 

 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: 

családnév, keresztnév, kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg 

kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 

legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, esetleg 

külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, 

napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása. A család egy 

7 
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hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A témába vágó célnyelvi 

szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az adott nyelvterület országaiban 

élő hasonló korú fiatalok személyének, családjának megismerése. 

Kulcsfogalmak: Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 

belső tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

Az otthonom 

 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A tanuló szobájának, lakóterének 

bemutatása fényképek, rajz alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás 

egyéb helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az 

iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi 

szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján a nyelvterület országaiban élő 

hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. Tárgyak, személyek 

összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó 

hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése (szóban, írásban, 

rajzos formában). Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak: Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, 

hajléktalanság, irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 
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Az iskola és barátaim 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt. Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A magyarországi iskolarendszer 
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megismerése, a különböző szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy 

vonalakban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, 

külső, belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek 

megnevezése. Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése szóban, írásban, 

illetve rajzos formában. 

Kulcsfogalmak: Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig 

tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás. 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi 

szervezetre. A női/férfi ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek 

interakcióban való használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink 

és testékszerek.  

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, 

farsangra, ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, illetve 

online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  

témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek feldolgozása 

Kulcsfogalmak: Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-

vásárlás, bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere. 

8 

Eszem-iszom, étkezés 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. Törekvés a 

folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompetencia 

fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 
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népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Az étkezési szokások – mikor, mit, hol 

szokott enni/inni a tanuló. Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, 

ünnepnap, baráti összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a 

család házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 

asztalt, ki mosogat? 

Az egyszerű ételek receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek. 

Vásárlás a szupermarketben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Kulcsfogalmak: Élelmiszeripari termékek, alacsony tápanyagértékű élelmiszer, 

friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés, mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás. 

Szabadidőmben 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Munkamegosztás a családban – a tanuló 

feladatai, amelyeket szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc 

időtöltése, kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, esti 

programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, 

bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 

Kulcsfogalmak: Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, munka és szabadidő aránya. 

7 

Válasszunk szakmát! 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

11 
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Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Mit várok a holnaptól? – Képekkel, 

rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; álmaim 

háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozásom, 

munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és hátrányok 

megfogalmazása.  

Álmaim foglalkozása, érdekes, különleges foglalkozások.  

Kulcsfogalmak: Diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

foglalkozástípusok, megélhetés, családi pénzügyi gazdálkodás. 

Végre itt a nyár! – projekttervek 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Terveim a nyárra (mikor kelek, 

mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hónapokat), a valós és álom úticél 

megnevezése. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 

segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és 

külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a partner 

osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 

alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Kulcsfogalmak: Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, előzetes informálódás, 

szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 
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10.évfolyam 

 

Előzetes tudás: A 9. évfolyam idegen nyelv óráin elsajátított ismeretek és kommunikatív 

kompetencia a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség – területén.  

Éves órakeret: 36x1=36 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

A nyelvtanulás célja 

Fejlesztési feladatok: A tanulók előző évfolyamban szerzett tapasztalatainak 

számbavétele. A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 

feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának tisztázása, felelevenítése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 

beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok 

szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A szakképző iskolai nyelvoktatás 

céljainak meghatározása, a tanév során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, 

egyeztetés alapján a sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési 

szabályok rögzítése. 

Kulcsfogalmak: Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, a digitális technológia 

szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi 

sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 

1 

Az előző, 9. évfolyamon tanult ismeretek tematikus ismétlése 

Fejlesztési feladatok: Az önálló tanulásra való képesség fontosságának 

beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismereteket 

önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A 

stratégiai kompetenciák fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok 

megismerése és megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakképző iskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megismerése 

és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának növelésére. 

Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározása. A célnyelvi 

országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint 

a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb 

ismeretek megszerzése, bővítése. 

Kulcsfogalmak: Tanulási technikák, tanulási stratégiák. A 9. évfolyamon 

elsajátított alapszókincs és ismeretek fogalmai. 

3 

Én és a családom 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 
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legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: 

családnév, keresztnév, kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg 

kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 

legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, esetleg 

külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, 

napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása. A család egy 

hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A témába vágó célnyelvi 

szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az adott nyelvterület országaiban 

élő hasonló korú fiatalok személyének, családjának megismerése. 

Kulcsfogalmak: Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 

belső tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

Az otthonom 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A tanuló szobájának, lakóterének 

bemutatása fényképek, rajz alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás 

egyéb helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az 

iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi 

szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján a nyelvterület országaiban élő 

hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. Tárgyak, személyek 

összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó 

hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése (szóban, írásban, 

rajzos formában). Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak: Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, 

hajléktalanság, irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

4 
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Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt. Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A magyarországi iskolarendszer 

megismerése, a különböző szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy 

vonalakban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, 

külső, belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek 

megnevezése. Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése szóban, írásban, 

illetve rajzos formában. 

Kulcsfogalmak: Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig 

tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás. 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi 

szervezetre. A női/férfi ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek 

interakcióban való használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink 

és testékszerek.  

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, 

farsangra, ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, illetve 

online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  
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témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek feldolgozása 

Kulcsfogalmak: Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-

vásárlás, bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere. 

Eszem-iszom, étkezés 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. Törekvés a 

folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompetencia 

fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Az étkezési szokások – mikor, mit, hol 

szokott enni/inni a tanuló. Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, 

ünnepnap, baráti összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a 

család házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 

asztalt, ki mosogat? 

Az egyszerű ételek receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek. 

Vásárlás a szupermarketben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Kulcsfogalmak: Élelmiszeripari termékek, alacsony tápanyagértékű élelmiszer, 

friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés, mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás. 
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Szabadidőmben 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Munkamegosztás a családban – a tanuló 

feladatai, amelyeket szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc 

időtöltése, kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, esti 

programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, 

bulik, közös programok. 
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Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 

Kulcsfogalmak: Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, munka és szabadidő aránya. 

Válasszunk szakmát! 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Mit várok a holnaptól? – Képekkel, 

rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; álmaim 

háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozásom, 

munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és hátrányok 

megfogalmazása.  

Álmaim foglalkozása, érdekes, különleges foglalkozások.  

Kulcsfogalmak: Diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

foglalkozástípusok, megélhetés, családi pénzügyi gazdálkodás. 
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Végre itt a nyár! – projekttervek 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Terveim a nyárra (mikor kelek, 

mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hónapokat), a valós és álom úticél 

megnevezése. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 

segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és 
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külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a partner 

osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 

alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Kulcsfogalmak: Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, előzetes informálódás, 

szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

Összesen 36 

 

11.évfolyam 

 

Előzetes tudás: A 9-10. évfolyam idegen nyelv óráin elsajátított ismeretek és kommunikatív 

kompetencia a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség – területén.  

Éves órakeret: 31x1=31 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

A nyelvtanulás célja 

Fejlesztési feladatok: A tanulók előző évfolyamokban szerzett tapasztalatainak 

számbavétele. A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak 

feltárása, megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának tisztázása, felelevenítése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés és a 

beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív helyzetgyakorlatok 

szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A szakképző iskolai nyelvoktatás 

céljainak meghatározása, a tanév során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, 

egyeztetés alapján a sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési 

szabályok rögzítése. 

Kulcsfogalmak: Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, a digitális technológia 

szókészlete, idegen szavak a mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi 

sokszínűség, idegen nyelvi korrektség. 
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Az előző, 10. évfolyamon tanult ismeretek tematikus ismétlése 

Fejlesztési feladatok: Az önálló tanulásra való képesség fontosságának 

beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok megismerése, az ismereteket 

önmagára vonatkoztatása. A hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A 

stratégiai kompetenciák fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok 

megismerése és megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakképző iskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök megismerése 

és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás hatékonyságának növelésére. 
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Nyelvórai szabályok – a közös munka kereteinek meghatározása. A célnyelvi 

országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint 

a célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek felfrissítése, újabb 

ismeretek megszerzése, bővítése. 

Kulcsfogalmak: Tanulási technikák, tanulási stratégiák. A 10. évfolyamon 

elsajátított alapszókincs és ismeretek fogalmai. 

Én és a családom 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: 

családnév, keresztnév, kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg 

kedvenc ételek, kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, családtagok 

legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, kor, foglalkozás, esetleg 

külső és belső tulajdonságok, kedvenc időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, 

napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása. A család egy 

hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A témába vágó célnyelvi 

szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján az adott nyelvterület országaiban 

élő hasonló korú fiatalok személyének, családjának megismerése. 

Kulcsfogalmak: Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és 

belső tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 
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Az otthonom 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A tanuló szobájának, lakóterének 

bemutatása fényképek, rajz alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás 

egyéb helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok bemutatása. Az 

iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába vágó olvasott célnyelvi 
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szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján a nyelvterület országaiban élő 

hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének megismerése. Tárgyak, személyek 

összefüggő leírása egyszerű nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó 

hallott és olvasott szövegek feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése (szóban, írásban, 

rajzos formában). Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek felfedezése. 

Kulcsfogalmak: Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, 

hajléktalanság, irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

Az iskola és barátaim 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt. Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a 

külső szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: A magyarországi iskolarendszer 

megismerése, a különböző szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy 

vonalakban. Az iskolai hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, 

külső, belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek 

megnevezése. Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, 

többnyire irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása során kapott 

információk feldolgozása, kreatív módon történő megjelenítése szóban, írásban, 

illetve rajzos formában. 

Kulcsfogalmak: Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, élethosszig 

tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás. 

3 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

4 
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népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi 

szervezetre. A női/férfi ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek 

interakcióban való használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink 

és testékszerek.  

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, osztálykiránduláson, 

farsangra, ünnepeken, színházban viselt ruhadarabok. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, plázákban, illetve 

online-áruházakban. Segítségkérés szóban, írásban.  

témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek feldolgozása 

Kulcsfogalmak: Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-

vásárlás, bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere. 

Eszem-iszom, étkezés 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. Törekvés a 

folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális kompetencia 

fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Az étkezési szokások – mikor, mit, hol 

szokott enni/inni a tanuló. Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, 

ünnepnap, baráti összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a 

család házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi le az 

asztalt, ki mosogat? 

Az egyszerű ételek receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek. 

Vásárlás a szupermarketben, piacon, pékségben, hentesnél és az őstermelőtől.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Kulcsfogalmak: Élelmiszeripari termékek, alacsony tápanyagértékű élelmiszer, 

friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés, mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás. 

4 

Szabadidőmben 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

3 
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Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Munkamegosztás a családban – a tanuló 

feladatai, amelyeket szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc 

időtöltése, kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, esti 

programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, haverok, 

bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire irányított 

beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. 

Kulcsfogalmak: Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, munka és szabadidő aránya. 

Válasszunk szakmát! 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Mit várok a holnaptól? – Képekkel, 

rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, lakáskörülmények; álmaim 

háza/lakása/kertje, utazások; álmaim országa/városa, foglalkozásom, 

munkakörülményeim, baráti köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök és hátrányok 

megfogalmazása.  

Álmaim foglalkozása, érdekes, különleges foglalkozások.  

Kulcsfogalmak: Diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

foglalkozástípusok, megélhetés, családi pénzügyi gazdálkodás. 

4 

Projekttervek – Jövőbeli tervek 

Fejlesztési feladatok: Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz 

kapcsolódó kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges 

4 
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legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, valamint más 

népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények: Terveim a nyárra (mikor kelek, 

mivel/kivel töltöm a napokat, heteket, hónapokat), a valós és álom úti cél 

megnevezése. Bejelentkezés a szállásra – hotel, ifjúsági szállás, kemping –, 

segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – lehetőségek itthon és 

külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról a partner 

osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, internet stb. 

alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek köréből a 

párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé bontva. 

Kulcsfogalmak: Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, előzetes informálódás, 

szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

Összesen 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érettségi témakörök 

 

Élő idegen nyelv  

(angol nyelv, német nyelv –  

középszint, emelt szint) 

 

Célnyelvi civilizáció 
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Célnyelvi civilizáció 

Érettségi témakörök 

 

Témakörök - Középszint 

1. A célnyelvi ország/ok földrajza 

1.1. A célnyelvi országok természetföldrajza 

1.1.1. Fekvés, tájegységek 

A célnyelvi ország/ok földrajzi fekvésének, legfontosabb tájegységeinek bemutatása térkép 

segítségével. Összevetés Magyarországfekvésével, tájegységeivel. 

1.1.2. Éghajlat, élővilág 

A célnyelvi ország/ok éghajlatának, élővilágának rövid jellemzése. Az élővilág néhány 

hazánkétól eltérő sajátossága. 

1.2. Geopolitikai helyzet 

1.2.1. Geopolitikai következmények 

A közigazgatási régiók (autonómiák, tartományok, államok) azonosítása térkép segítségével. 

A népesség eloszlásának területi sajátosságai, ennek természeti, társadalmi, gazdasági okai és 

következményei. 

1.2.2. Nemzetiségek, ki- és bevándorlók 

A bevándorlók szerepe az egyes célnyelvi országok népességének alakulásában, valamint a 

bevándorlás és a bevándorlás korlátozásának okai. 
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1.3. Turisztikai nevezetességek 

A célnyelvi ország/ok egy/néhány, idegenforgalom szempontjából fontos régiója, városa. 

2. A célnyelvi ország/ok gazdasága 

2.1. A gazdaság főbb jellemzői 

A célnyelvi ország/ok gazdasági helyzete, főbb gazdasági ágazatai; a világ, illetve az EU 

társadalmigazdasági rendszerében betöltött szerepe, Magyarországgal fenntartott kapcsolatai. 

Néhány híres márka, termék, Magyarországon jelen lévő nagyvállalat ismerete. 

2.2. Pénzügyi ismeretek 

A célnyelvi ország/ok pénzügyei, fizetőeszköze, pénzhasználati szokások. 

 

2.3. Közlekedés  

A közlekedés fő ágazatai; a főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak, az 

egyes közlekedési ágak főbb sajátosságainak ismerete. 

2.4. Idegenforgalom  

Az idegenforgalom főbb ismérvei a célnyelvi országokban; jelentősége az ország gazdasági 

életében. Magyarország és a célnyelvi ország/ok turisztikai kapcsolatai. 

2.5. Egyéni és társadalmi felelősségvállalás 

A fenntartható gazdaság és a fogyasztási szokások, a fogyasztóvédelem kérdései, 

összehasonlítva az itthoni helyzettel. A környezettudatosság, minőségtudatosság és a 

fenntarthatóság a mindennapi életben. 

2.6. Munkavállalás  

A célnyelvi ország/okban való munkavállalás lehetőségei, esetleges butatói. 

3. Politikai berendezkedés 

3.1. Közigazgatási régiók, államforma, politikai adatok, intézményrendszer 

A célnyelvi ország/ok politikai berendezkedése; hasonlóságok és különbségek a célnyelvi 

ország/ok és Magyarország politikai rendszerében. Alapvető jogok és kötelezettségek; 

jelentős politikai pártok; a népszavazás szerepe. 

3.2. Civil társadalom  

A civil szervezetek, mozgalmak hagyománya, súlya, jelentősége; egybevetés a magyarországi 

helyzettel. 

4.Társadalmi viszonyok 

4.1.Társadalmi berendezkedés 

A célnyelvi ország/ok társadalmi rétegeinek, csoportjainak aktuális helyzete, együttélési 

formái; az eltérő kultúrák közötti konfliktusok. 

4.2.Problémák  

A célnyelvi társadalmakat érintő globális problémák. 
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4.3.Oktatás  

A célnyelvi ország/ok hagyományos és jelenlegi oktatási rendszere, összehasonlítva a magyar 

oktatással. A tudás, a műveltség, a munka megbecsülése, helye az erkölcsi értékrendben. 

Magyar diákok továbbtanulási lehetőségei a célország/okban. 

4.4. A vallás és az egyházak szerepe 

A lakosság felekezetek szerinti összetétele; egyházi ünnepek, hagyományok; az egyház/ak 

szerepe a célnyelvi társadalmakban; a fiatalok és a vallás; tolerancia, nyitottság. 

4.5. Köznyelv és dialektusok 

Az irodalmi nyelv, a köznyelv és a dialektusok a célnyelvi ország/okban. 

4.6. Közösségi szolgálat 

Önkéntesség, közösségi szolgálat a célnyelvi ország/okban 

5.Hagyományok, szokások, életmód 

5.1. Család  

A célnyelvi ország/ok családmodelljei; aktuális problémák, összevetve a magyarországi 

helyzettel. 

5.2. Családi ünnepek  

Családi ünnepek és népi hagyományok, étkezési szokások, tipikus ételek a célnyelvi 

ország/okban. 

5.3. Szabadidő eltöltése 

Szórakozási, nyaralási és pihenési szokások. Vidéki és városi élet, a fejlődés tendenciái. 

6. Környezetvédelem 

6.1. Éghajlatváltozás  

A célnyelvi ország/okra jellemző éghajlati változások okai és lehetséges következményei. 

6.2. Környezeti problémák 

A célnyelvi ország/okra jellemző környezeti problémák, összevetve a magyarországi 

helyzettel. 

6.3. Törekvések a környezeti károk enyhítésére 

6.3.1. Energiaforrások  

A hagyományos és az alternatív/megújuló energiaforrások használata a célnyelvi 

ország/okban 

és hazánkban. 

6.3.2. Biogazdálkodás  

A biogazdálkodás szerepe a célnyelvi ország/ok mezőgazdaságában és Magyarországon. 

6.3.3. Természetvédelem, felelős tájgazdálkodás 

Természetvédelem, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, tájgazdálkodás a célnyelvi 
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ország/okban és Magyarországon. 

 

 

 

7. Tömegkommunikáció, média 

A sajtószabadság és helyzete a célország/okban. A közszolgálati média nézettsége, 

elfogadottsága. A célnyelvi ország/ok fontos sajtótermékei, rádiós és televíziós csatornái és 

internetes fórumai. Az egyéni tájékozódás lehetőségei és buktatói. Reklám. 

8. Sport  

A sport és az egészséges életmód szerepe a mindennapi életben a célnyelvi ország/okban és 

hazánkban. A célnyelvi ország/ok legnépszerűbb sportágai, kiemelkedő sportolói, 

olimpikonjai, sporteseményei. Iskolai -és szabadidősport. 

9. Tudományok 

 A célnyelvi ország/ok kiemelkedő jelentőségű tudósai, feltalálói és találmányaik. Újdonságok 

a célnyelvi ország/ok tudományos életében.  

10. Történelmi ismeretek 

Angol célnyelvi civilizáció 

Nagy-Britannia történelmének kezdetei térben és időben. Anglia történelmének 3-4 

legfontosabb csomópontja. Az Amerikai Egyesült történelmének 3-4 legfontosabb 

csomópontja. Anglia és az angol nyelvű országok történelmének kapcsolódási pontjai. 

(Például: Kossuth Amerikában; magyar emigránsok, magyar tudósok angol nyelvterületen; az 

angol királyi család kötődése Magyarországhoz) 

Német célnyelvi civilizáció 

A középkori német birodalom fénykora és hanyatlása (11-15.századig). Német 

városalapítások, városszövetségek. Nemesi, polgári és paraszti életformák. A svájci 

Eidgenossenschaft kialakulása és küzdelmei. A reformáció és az ellenreformáció kora. A 

reformáció főbb irányzatainak (lutheránus, kálvinista) és elterjedése a német nyelvterületen. 

Luther Márton bibliafordításának jelentősége. A felvilágosult abszolutizmus jellemzői 

Ausztriában és Poroszországban. A német nemzetállam kialakulása. Az ipari forradalom és 

hatásai a német nyelvterületen. A nemzetiszocializmus. Az NSZK és az NDK létrejötte, a 

gazdasági, politikai és társadalmi fejlődés jellemzői. A német újraegyesítés főbb állomásai. 

Az egyesítést követő gazdasági és szociális nehézségek. A német nyelvű országok és 

Magyarország történelmi kapcsolatai, ennek 3-4 kiemelkedő jelentőségű eseménye, illetve 2-

3 személyisége. 

11. Irodalmi ismeretek 

Angol célnyelvi civilizáció 

Az angol irodalom történetének főbb korszakai, néhány kiemelkedő alkotója és alkotása. Egy 

kortárs irodalmi mű részletes ismerete. Egy-egy kiválasztott brit és amerikai író magyarra 

lefordított ismert művének és pályájának bemutatása. Példák az angol nyelvű és a magyar 

irodalom kapcsolódásaira. 
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Német célnyelvi civilizáció 

A németnyelvű országok és Magyarország irodalmi kapcsolatai. J. W. Goethe és F. Schiller 

egy-két fő művének bemutatása. A német romantika irodalmának néhány példája. B. Brecht 

epikus színházának jellemzői egy műve alapján. Két-három 20. századi vagy kortárs alkotó és 

mű részletes ismerete. 

12. Művészeti ismeretek 

Angol célnyelvi civilizáció 

Nagy-Britannia művelődéstörténetének legfontosabb korszakai és stílusai. Kiemelkedő 

alkotók és alkotások az angol és amerikai építészetben, képző- és iparművészetben. A zene- 

és táncművészet, színház és filmművészet legjelesebb angol/amerikai képviselői, alkotásai. A 

londoni National Gallery és a British Museum kiállításainak átfogó bemutatása és néhány 

ismert alkotás részletesebb elemzése. 

Német célnyelvi civilizáció 

A zeneművészet legkiemelkedőbb német alakjainak ismerete, egy szabadott választottnak 

bemutatása. A képző- ipar- és építőművészet legkiemelkedőbb német alakjainak ismerete, 

egy szabadott választottnak bemutatása. A német nyelvű országok leghíresebb múzeumai, 

műemlékei, legrangosabb kulturális eseményei, fesztiváljai. 

13. A célnyelviország/ok és Magyarország kapcsolata, aktuális jelenségek 

A célnyelvi ország/ok és Magyarország kapcsolatának, viszonyának jelene. A célnyelvi 

ország/ok aktuális politikai, társadalmi, gazdasági, illetve művészeti eseményei (irodalmi 

Nobel-díj, EU-hoz való viszony változása stb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élő idegen nyelv (Angol nyelv, Német nyelv) 

Érettségi témakörök 
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Témakörök – Közép- és emelt szint 

Témakörök Középszint (B1) Emeltszint (B2) 

1.Személyes vonatkozások, 

család 

A vizsgázó személye, életrajza, 

életének fontos állomásai 

(fordulópontjai), 

Családi élet, családi kapcsolatok, 

A családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők, 

Személyes tervek 

A család szerepe az egyén és a 

társadalom életében, Családi 

munkamegosztás, szerepek a 

családban, generációk 

együttélése 

2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső 

jellemzése,  

Baráti kör, 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel, 

Női és férfi szerepek, 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások (posta), 

Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között 

Az emberi kapcsolatok 

minősége, fontossága (barátság, 

szerelem, házasság), 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a 

tizenévesek útkeresése, 

Előítéletek, társadalmi 

problémák és azok kezelése, 

Az ünnepek fontossága az egyén 

és a társadalom életében, 

Az öltözködés, mint a társadalmi 

hovatartozás kifejezése, 

A fogyasztói társadalom, 

reklámok 

Társadalmi viselkedésformák 

3. 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, 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben, Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért? 

Időjárás 

A lakóhely és környéke 

fejlődésének problémái, 

A természet és az ember 

harmóniája, 

A környezetvédelem lehetőségei 

és problémái 

 

4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása 

(sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat), 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési 

kör, tanulmányi munka, 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás 

szerepe, fontossága, 

Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei, iskolai hagyományok 

Iskolatípusok és iskolarendszer 

Magyarországon és más 

országokban, 

Hasonló események és 

hagyományok külföldi 

iskolákban 

5. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás,  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

A munkavállalás körülményei, 

lehetőségei itthon és más 
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munkába állás országokban, divatszakmák 

6. Életmód Napirend, időbeosztás, 

Az egészséges életmód (a helyes és 

a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, 

éttermekben, gyorséttermekben, 

Gyakori betegségek, sérülések, 

baleset 

Gyógykezelés (háziorvos, 

szakorvos, kórházak) 

A kulturált étkezés feltételei, 

fontossága,  

A szenvedélybetegségek, 

Az étkezési szokások hazánkban 

és más országokban, 

Ételspecialitások hazánkban és 

más országokban, 

A gyógyítás egyéb módjai 

7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, 

Színház, mozi, koncert, kiállítás 

stb., 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai 

sport, 

Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet 

Kulturális események 

A szabadidő jelentősége az 

ember életében,  

A művészet szerepe a 

mindennapokban, 

Szabadidősport, élsport, 

veszélyes sportok, 

A könyvek, a média és az 

internet szerepe, hatásai 

8. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, 

a tömegközlekedés, 

Nyaralás itthon, illetve külföldön, 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése, 

Az egyéni és a társas utazás előnyei 

és hátrányai 

A motorizáció hatása a 

környezetre és a társadalomra, 

Az idegenforgalom jelentősége 

9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, 

ismeretterjesztés, 

A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben 

A tudományos és technikai 

fejlődés pozitív és negatív hatása 

a társadalomra, az emberiségre 

10. Gazdaság Családi gazdálkodás, 

A pénz szerepe a mindennapokban, 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 

bank) 

Üzleti világ, fogyasztás, 

reklámok,  

Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban 
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Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő 

szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben és sikerességben, ezért kitüntetett szerepet 

játszik a szakképző iskola közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott 

kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása 

nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos 

alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A 

program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi 

tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, 

közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.  

Az oktatási program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények 

és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot 

tapasztalt diákoknak, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra 

élményeket is adhat. Mindeközben remélhetően kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok 

általános iskolából hozott hiányos tudását, és fejleszthetjük képességeiket. A program 

szokatlansága ellenére is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket az érettségire való felkészülés 

során is hasznosíthatnak azok, akik tovább akarnak tanulni.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal egységben kell 

tanítani. A tantervi tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt átfogó témákhoz.  

Minden évfolyamon négy csomópontja van a tananyagnak: a) kommunikáció, b) 

nyelvtan, c) szövegértés/szövegalkotás, d) művészeti, irodalmi nevelés és médiaismeret. 

Törekedni kell arra, hogy a beszéd mellett minden órán sor kerüljön írásra, olvasásra, a 

helyesírás gyakorlására, irodalmi művekkel, képekkel való találkozásra. Ezek arányát és 

mélységét azonban az érintettségnek, az érdeklődésnek kell meghatároznia.  

A kommunikációs csomópont a domináns, hiszen az eredményes kommunikáció 

technikáinak elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez 

kapcsolódik. Ezt a területet mindig kiemelten kell kezelni. Olyan helyzeteket célszerű 

teremteni, amelyekben konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak; az elméletnél 

sokkal fontosabb a gyakorlat. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig 

számos területet érint a kerettanterv. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: 

az életből vett szituációs játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, 

esetleg szövegtani feladat egyaránt lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni 

az osztály érdeklődését. Meg kell érinteni a diákokat, fogékonnyá kell őket tenni a téma iránt, 

felkelteni az érdeklődésüket, megmutatni, hogy ezek a tananyagok nem fölösleges tudást 

hordoznak, hanem a mindennapok részei, s így megismerésükkel, a velük való foglalkozással 

életminőségüket, sikerességüket tudják javítani. 

Nyelvtani csomópont: a szűken vett nyelvtani rész nem haladja meg lényegesen az 

általános iskolában tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Szemlélete azonban tágabb, arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy a nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál 

sokkal szélesebb körben is értelmezhető. Ebben a csomópontban szerepelhetnek a külön meg 

nem jelölt, a tanár által az osztály, esetleg az egyes tanulók fejlesztési igényei szerint 

megválasztott rövid és szisztematikus helyesírási feladatok is.  

A szövegértés/szövegalkotás csomópontban kapott helyet az olvasás- és íráskészség 

fejlesztése. Minél több alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is 

olvassanak, mivel sok esetben éppen olvasási nehézségeik miatt küzdenek alapvető 

szövegértési gondokkal. Az írásos feladatok is fontosak, füzetbe és feladatlapokra is írhatnak 

a tanulók. Az írásbeli munkát mindig ellenőrizze és javítsa a tanár, lehetőség szerint óra 

közben. A tanulók kapjanak lehetőséget arra, hogy bármilyen más órán felmerülő 

szövegértési problémájukat felvethessék ezeken az órákon. 
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Az irodalom/művészet csomópont: az ajánlott szövegválogatás nem törekszik 

semmilyen kánon követésére vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet számos szöveg 

szerepel a magyar és világirodalom különböző korszakaiból. Kortárs szerzők is szép számmal 

találhatók az anyagban, hogy a mai szövegeknek is legyen esélyük arra, hogy megszólítsák a 

diákokat, illetve, hogy a tanulók kortárs alkotásokkal is találkozzanak. Ezekben az esetekben 

se hagyományos műelemzés folyjon, hanem kerüljön sor a személyes érzések, az érintettség, 

a szövegek által kiváltott reakciók megbeszélésére.  

Nem irodalomtörténetet, szerzőket, nagy műveket kell tanítani, hanem egy-egy mű 

adott témához kapcsolásával azt kell megmutatni, hogy az irodalmi szöveg is lehet érdekes, 

izgalmas, kapcsolódhat a diákok életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb 

az esély az olvasással kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására. Bár nincs irodalomtörténet, a 

különböző korokból vett (főleg magyar) irodalmi művek arra is jók, hogy felismerjék a 

diákok, hogy ezek a szövegek egy (a magyar) hagyomány és a magyar kultúra részei. A 

modern szerzők, a modern kultúra, sőt a tömegkultúra is segíthet eljutni a klasszikus 

értékekhez, hiszen a populáris kultúra általában a klasszikus kultúra alapvető struktúráit 

másolja, annak eszköztárát veszi át, tematikája pedig sokszor motiválóbb és érdekesebb lehet 

a diákok számára.  

A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakképző 

iskolai tanulók többsége negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, 

hogy a műalkotásokkal való találkozás során pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, 

gondolkodni akaró emberek nevelése a cél.  

A kerettanterv épít a diákok életében is egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és 

vizuális kultúrára (fotó, film, digitális tartalmak stb.), illetve a média pozitív és negatív 

jelenségeinek értelmezésére is. A fiatalok sokszor könnyebben jutnak el a virtuális világ és 

vizualitás felől a szövegekhez, mint fordítva. A most szakképző iskolába kerülő fiatalok már a 

digitális világba születtek bele, teljes természetességgel használják a digitális eszközöket, 

szabadidejükben a világhálón élnek, sokkal nehezebben illeszkednek be szűk, valóságos 

környezetükbe. A kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó közismereti programnak ezt 

figyelembe kell vennie. Ugyanakkor a média működésének, illetve a manipuláció 

hatásmechanizmusainak megértése is nagyon fontos cél. 

A kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (KOMA) tantárgynak az alapvető 

kulcskompetenciák közül többnek a fejlesztésében is jelentős helye van: a kommunikációs 

kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) fejlesztésében elsőrendűen, ezen kívül a tanulási 

képességek fejlesztésében, a személyes és társas kapcsolati kompetenciák erősítésében, sőt a 

digitális kompetenciák fejlesztésében is. Az általános iskolát végzett tanulók jó része az 

alapvető kompetenciák hiányával érkezik a szakképző iskolába, tehát egy alapos mérés után 

fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. Az általános iskolából hozott 

hiányok csökkentése mellett tovább kell fejleszteni kommunikációs és 

szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A Nat-ban is megfogalmazott nevelési célok 

tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek abban, hogy a tanulók önismerete, 

erkölcsi magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti elkötelezettsége 

megfelelően alakuljon. Ezt a fejlesztést a 9. évfolyamon tervszerűen kell elkezdeni, hogy mire 
 

A kommunikáció – magyar tanterv a 10. évfolyamon már alapvetően a pályaorientációra, a 

mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is ennek 

rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A Nat-

ban megfogalmazott nevelési célok közül elsőrendű a szerepe a felelősségvállalásnak, a 

demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A 

tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az önálló, tudatos 
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kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran felmerülő 

szövegtípusok megértésére. 

Meghatározott óraszám: 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. évfolyam 2 72 

10. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 2 62 

 

 

 

9. évfolyam 

 
 

A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

 

 a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; 

 a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 

 ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 

 saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 

 a köznyelvi és az irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 

 ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 

 ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 

 legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat; 

 legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; 

 ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 

 legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak felidézésére;  

 legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;   

 tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 

 legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 

 ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; 

 szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésében; 

 ismerjék meg az online kommunikáció módjait, írott és íratlan szabályait. 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A tanuló az aktuális tanév végére sajátítsa el az adott évfolyam tematikai egységeit, 

kulcsfogalmait, fejlesztési követelményeit, s ezekről szóban és/vagy írásban a 

számonkérési lehetőségeknek megfelelően legalább elégséges szinten teljesítsen.  
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Éves órakeret: 36x2=72 óra 

 

Témakörök Órakeret 

Kommunikáció – szövegalkotás                              26 

Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 8 

A vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 
8 

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 
5 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 
5 

Nyelvtan – helyesírás 20 

A nyelv és a nyelvtan rendszere I. (hang/betű, szó, szószerkezet) 8 

A nyelv és a nyelvtan rendszere II. (mondatok) 8 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, felszólalás, 

hozzászólás, érvelés. 

 

4 

Irodalom – művészetek  26 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 
8 

Lírai és epikai műnembe tartozó alkotások értelmezése 5 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei 
8 

Összefoglalás, rendszerezés 5 

                                                                                        Összes óraszám: 72 

 

10. évfolyam 

 
 

A 10. évfolyam legfontosabb céljai: 

 
— fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli tanulás 

különböző módozataihoz; 
— értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát;  
— kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a vulgarizmust; 
— legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;  
— készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre;  
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— legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján 
különböző műfajú szövegek írására; 

— tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző műfajú 
szövegeket írni;  

— legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott szempontok 
önálló alkalmazásával; 

— ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 
— használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló használatának 

etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 
 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Az adott tanév anyagából legalább elégséges év végi eredmény. 

 

 

 

 

 

Témakör 

 

 

Órakeret 

 

1. A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs repertoár a 

gyakorlatban 

 

 

Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. Tömegkommunikációs 

ismeretek. Tény és vélemény megkülönböztetése. 

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés 

szerepének ismerete a tanulás sikerességében. 

6 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A formális és 

az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az udvarias 

társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása. 

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának gyakorlása és e 

képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. 

Felkészítés a vizsgahelyzetekre. Az egész életen át tartó tanulásra való 

képesség és motiváció fejlesztése. 

 

13 

 

2. Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

 

 

19 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a szépirodalmi művek 

néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív voltának 

tudatosítása. 

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a szinkron 

nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének megismerése. 
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3. Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

 

 

19 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott szempontrendszer 

önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk képpé 

alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 

alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, kérvények stb.) 

megértése és önálló létrehozása. 

 

 

4. Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

 

 

15 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 

legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

 

                                                                                        Összes óraszám: 72 

 

 

 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyam legfontosabb céljai: 

— tovább fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli 
tanulás különböző módozataihoz; 

— értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát;  
— kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a vulgarizmust; 
— legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;  
— készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre;  
— legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján 

különböző műfajú szövegek írására; 
— tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző műfajú 

szövegeket írni;  
— legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott szempontok 

önálló alkalmazásával; 
— ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 
— használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló használatának 

etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 

 

 

 

Éves órakeret: 36x2=72 óra 



763 

 

 

Témakörök Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 16 

Szókincsfejlesztés  3 

A helyes beszéd technikája: artikulációs gyakorlatok, mondat- és 

szövegfonetikai eszközök, a kifejező szövegmondás, a nem nyelvi 

kommunikáció eszközei 

3 

Gyakorlati szövegtípusok: előadás, vitaindító, vita 4 

Gyakorlati szövegtípusok: felszólalás, hozzászólás 4 

Állásinterjú 2 

Írásbeli szövegműfajok megalkotása 14 

Témaválasztás; a témához, kontextushoz megfelelő szövegtípus és műfaj 

kiválasztása  
2 

A szöveg szerkezete, az anyag elrendezése: vázlatírás, a logikus felépítés 

fontossága 
4 

Gyakorlati szövegtípusok: kérvény, panaszos levél, ajánlás 4 

Gyakorlati szövegtípusok: önéletrajz, motivációs levél 4 

Nyelvhelyesség és helyesírás 16 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei 2 

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója 

(mondatközi és mondatzáró írásjelek) 
2 

Az egybe- és különírás szabályai 4 

A tulajdonnevek helyesírása 4 

Gyakoribb tulajdonnevek –i származékos alakjainak helyesírása 2 

Idegen szavak helyesírása 2 

Szerző – mű - befogadó 12 

Szépirodalom, közköltészet 6 

Az irodalom határterületei 4 

Olvasási technikák 2 

Összefoglalás, rendszerezés 

 
4 

                                                                          Összes óraszám: 62 
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Matematika 
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A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű 

vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, 

relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák felvetésével/probléma-

megoldási eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematika 

gyakorlati életben és ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát más területeken is, 

valamint hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, de elsősorban szakmai 

gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, 

melyekkel képessé válnak a világtérbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a 

változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére.  

 

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a 

tanulók figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodásuk, kreativitásuk, 

probléma- és összefüggés-felismerő, valamint a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára 

való képességük, bővüljön kommunikációs terük (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igényük a 

folyamatos önellenőrzésre. 

 

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

— a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás); 

— kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás); 

— szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 

— algoritmus, kiszámíthatóság; 

— mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) 

megértése; 

— többféle megoldási mód keresése; 

— önellenőrzés módjai (eredmény realitása); 

— számológép és számítógép használata.  

 

Célunk, hogy a szakképző iskola elvégzése után a tanuló legyen képes 

— elvégezni alapműveleteket racionális számkörben; 

— elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben; 

— behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek 

értékét; 

— matematikailag értelmezni egyszerű szöveges problémákat; 

— megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; 

— megoldani egyismeretlenes elsőfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket; 

— értelmezni relációkat (pl. kisebb, nagyobb),  

— alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; 

— használni elemi geometriai fogalmakat; 

— elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni;  

— tájékozódni a számegyenesen, a derékszögű koordinátarendszerben; 

— felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani);  

— felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;  

— értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 
— felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség-számítás, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  
— megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 

problémáit; 
— új információkat, megoldást keresni könyvtárban, interneten. 
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Módszereit és ismeretelemeit tekintve a matematika tanítása szorosan kapcsolódik a 

többi komplex műveltségterület moduljaihoz (kommunikáció, értő olvasás, pontos 

fogalmazás, grafikonok, statisztikák, képletek a szakmában, természeti, gazdasági 

törvényszerűségek stb.). Folyamatosan kötődnie kell a szakmatanulás szükségleteihez, és 

eszközként kell alkalmaznia az informatikát (számítógép, oktatóprogramok).  

Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek (a feladatok nem!), ami egyre 

bővülő, magasabb szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már 

ismert anyag rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év 

szintjének beállítására. Itt a tanárnak jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és 

egyes tanulók előképzettsége, motiváltsága, képességei szerint. 

 

Módszereit és ismeretelemeit tekintve a matematika tanítása szorosan kapcsolódik a 

többi komplex műveltségterület moduljaihoz (kommunikáció, értő olvasás, pontos 

fogalmazás, grafikonok, statisztikák, képletek a szakmában, természeti, gazdasági 

törvényszerűségek stb.). Folyamatosan kötődnie kell a szakmatanulás szükségleteihez, és 

eszközként kell alkalmaznia az informatikát (számítógép, oktatóprogramok).  

 

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra 

épít, tevékenységhez kapcsolódik, és törekszik az egyre önállóbb tanulói munkára is építeni. 

A tanuló számára – minél csekélyebb előismerettel rendelkezik, annál inkább – a saját 

hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezethet az út a magasabb absztrakciós szint felé 

(aminek itt csupán az alsóbb lépcsőfokaiig juthatunk el). Másrészt minden más ismeretanyag, 

információ feldolgozása igényli a matematikai eszközök használatát, e tényt kell 

tudatosítanunk. A tanítási óra a gyakorlatból (ideális esetben a tanulók által hozott 

problémából) indul ki, és következtetései, eredményei (általánosan alkalmazhatóan) oda is 

térnek vissza. Az óravezetésnek, rugalmasnak, spontánnak kell lennie, gyakran és 

hangsúlyozottan a tanulók ötleteire, kérdéseire, kéréseire kell alapoznia. 

 

 

 

 

9. évfolyam 

 
 

Meghatározott óraszám:  

 

Heti óraszám: 2 óra 

Teljes óraszám: 2x36=72 óra 

 

 

Témakörök  Teljes óraszám 

Gondolkodási módszerek 17 

Számtan, algebra 19 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 13 
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Témakörök  Teljes óraszám 

Geometria alapjai 16 

Bemeneti- és kimeneti mérés; év végi összefoglalás 7 

összesen: 72 

 

 

 

 

Témakörök 
Teljes 

óraszám 

Gondolkodási módszerek: 

 Műveletek ismétlése (3 óra) 

 logika, halmaz, statisztika 

 (13 óra) 

 Tematikus tudáspróba (1óra) 

17 

Számtan, algebra: 

 Racionális számok, (5óra) 

 Hatványozás, (4óra) 

 Százalékszámítás, arányosság, 

algebrai kifejezések (7óra) 

 Tematikus tudáspróba (1óra) 

19 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus: 

 Egyenletek, szöveges feladatok, (3 óra) 

 Diagramok, lineáris függvények, (5 óra) 

 Egyenes és fordított arányosság, (2 óra) 

 Számtani, mértani sorozatok, (2óra) 

 Tematikus tudáspróba, (1óra) 

13 

Geometria alapjai: 

 Sokszögek, háromszögek, (4óra) 

 Pitagorasz tétele, Thalész tétele, kör (8óra) 

 Testek, vektorok, (4óra) 

16 

Bemeneti- és kimeneti mérés; év végi összefoglalás 7 

összesen: 72 

 

 

A továbbhaladás feltételei:  

 

Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 
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10. évfolyam 

 
Meghatározott óraszám:  

 
Heti óraszám: 2 óra 

Teljes óraszám: 2x36=72 óra 

 

 

Témakörök Teljes óraszám 

Gondolkodási módszerek 18 

Számtan, algebra 19 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 15 

Geometria alapjai 14 

Témazárók, év végi összefoglalás 6 

összesen: 72 

 

 

 

 

Témakörök 
Teljes 

óraszám 

Gondolkodási módszerek: 

 Műveletek ismétlése (3 óra) 

 logika, halmaz, statisztika, kombinatorika (11 óra) 

 Szöveges feladatok (3óra) 

 Tematikus tudáspróba (1óra) 

18 

Számtan, algebra: 

 Racionális számok (5óra) 

 Hatványozás, négyzetgyökvonás (5óra) 

 Százalékszámítás, arányosság, 

algebrai kifejezések (8óra) 

 Tematikus tudáspróba (1óra) 

19 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus: 

 Egyenletek, szöveges feladatok (5 óra) 

 Diagramok, lineáris függvények (5 óra) 

 Egyenes és fordított arányosság (2 óra) 

 Számtani, mértani sorozatok (2óra) 

 Tematikus tudáspróba (1óra) 

15 

Geometria alapjai: 14 
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Témakörök 
Teljes 

óraszám 

 Sokszögek, háromszögek (4óra) 

 Pitagorasz tétele (szögfüggvények) Thalész tétele, kör, (6óra) 

 Testek, vektorok, (4óra) 

Témazárók, év végi összefoglalás 6 

összesen: 72 

 

 

A továbbhaladás feltételei:  

 

Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

 

 

11. évfolyam 
 

 

Meghatározott óraszám:  

 

Heti óraszám: 1 óra 

Teljes óraszám: 1x31=31 óra 

 

 

Témakörök Teljes óraszám 

Gondolkodási módszerek 7 

Számtan, algebra 9 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 6 

Geometria alapjai 5 

Témazárók, év végi összefoglalás 4 

összesen: 31 

 

 

 

 

Témakörök 
Teljes 

óraszám 
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Témakörök 
Teljes 

óraszám 

Gondolkodási módszerek: 

 Műveletek ismétlése (1 óra) 

 logika, halmaz, statisztika 

 (6óra) 

 

7 

Számtan, algebra: 

 Racionális számok, (2óra) 

 Hatványozás, (2óra) 

 Százalékszámítás, arányosság, 

algebrai kifejezések, szakmai százalékszámítás(4óra) 

 Tematikus tudáspróba (1óra) 

9 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus: 

 Egyenletek, szöveges feladatok (2 óra) 

 Diagramok, lineáris függvények (2 óra) 

 

 Számtani, mértani sorozatok (2óra) 

 

6 

Geometria alapjai: 

 Sokszögek, háromszögek (1óra) 

 Pitagorasz tétele 

(szögfüggvények) (2óra) 

 Testek, vektorok, térfogat és felszínszámítások (2óra) 

5 

Témazárók, év végi összefoglalás 4 

összesen: 31 

 

 

A továbbhaladás feltételei:  

 

Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 
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Történelem és társadalomismeret 
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A Történelem és társadalomismeret (és részben a Természettudomány és földrajz) 

műveltségterület tartalmait a szakképző iskolákban egyetlen tantárgy, a komplex történelem 

és állampolgári ismeretek közvetíti. Ez a történelem, az állampolgári ismeretek, az etika és a 

hon- és népismeret területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza.  

A történelem és társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Nat-ból következően 

fogalmazhatóak meg: 
— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett 

társadalmi folyamatok megértéséhez; 
— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozásuk személyes megélését, 

felelősségtudatos magatartásukat; 
— az események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit, 

kompetenciáit, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak; 
— támogassa a felnőtté váló szakképző iskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív 

állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban; 

— tegye lehetővé a magyar kultúra értékeinek és más kultúrák értékeinek 

megismerését, az általuk közvetített értékek felismerését és befogadását, különös 

tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre, vallásokra; 
— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakképző iskolai tanulókat a 

jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;  
— a szakképző iskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi 

megismerés során kapjanak képet a múltról, és különösen a közelmúlt világáról, a jelent 
alakító tényezőiről; 

— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban, 
lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására; 

—  a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas 
kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban; 

— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy 
reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira.  

 

A tantárgy oktatásának célja 

A tantárgy tanításának céljai a szakképző iskolai közismereti tantárgyrendszerben a 

következők: 

— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a 

történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve 

a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, 

megfogalmazása, forráskritika, az interpretáció) alkalmazásával. 

— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, 

cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.  

— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása 

segíti a tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és 

értékelések megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a 

múlt megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a 

különböző korok és események összehasonlításában, az összefüggések 

azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények 

megfogalmazásában. 

— A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a 

különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, 

jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be 

jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, 

következtetések megfogalmazásában; valamint segítse a szakképző iskolai 

tanulókat a szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.  
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— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő 

módszerek alkalmazásával a tantárgy alapozza meg és fejlessze a diákok szociális, 

erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.  

 

Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések 

rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakképző iskolába belépő tanulóknak a 

tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek 

ismeretében lehet megvalósítani a szakképző iskolai közismereti kerettantervet, amely 

lehetőséget ad a tanulók különbözőségének kezelésére. 

 

A 9. évfolyamon a történelem és társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek 

legyenek 
— a magyar és az európai történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére; 
— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme a vele együtt élő nemzetiségek 

és etnikumok együttműködésének az eredménye is; 
— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására;  
— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 
— értékelni a tudást, megbecsülni az iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, 

valamint kihasználni a szakképző iskola által biztosított tanulási lehetőségeket. 
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük 

megértésére; 
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 
— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések 

meghozatalára; 
— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra; 
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük 

megértésére; 
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 
— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések 

meghozatalára; 
— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 
 

 

9. évfolyam 
 

Ez az év olyan nevelési célok megvalósítására ad lehetőséget, mint a tanulók ún. történelmi 

gondolkodásának elmélyítése és kiszélesítése, valamint a tanulás, az iskola, a tudás 

értékeinek, hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának 

vizsgálata. Ezek a tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek 

mind az egyének, mind az osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók 

nem megfelelő szintű kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, 

fejlesztésére adnak lehetőséget, mint például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló 

véleményalkotás, a mérlegelő gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás. 

 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 
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Ismeretszerzés, tanulás 

A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi 

emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók 

értelmezése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely 

magyar nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom 

felhasználásával.  

 

Mérlegelő gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, 

értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények mérlegelő értelmezése 

tanári rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő 

álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások 

szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek 

döntéseinek értékelése. A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei 

szerepének értékelése. 

 

Kommunikáció 

A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi 

fogalmak magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, 

kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és 

írásban. Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök 

felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások 

felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, 

társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és 

társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; 

tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. 

 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat 

készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben 

és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek 

összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák 

használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár 

útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése 

egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása 

(pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghatározott óraszám 
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Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 3 108 

10. 0 0 

11. 0 0 

 

 

 

9. évfolyam éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Európa a világban, Magyarország Európában 4 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. Európa bölcsői   8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. A középkor századai  10 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. Az újkor hajnala  6 

 Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. A modern világ születése  12 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. A szélsőségek évtizedei  8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. A megosztott világ  8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. A magyar társadalom a 

rendszerváltás után.  

8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. A tanuló társadalom.  6 

Társadalom és intézményei múltban és jelenben – Intézményeink működése  10 

A világkép  10 

A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés  8 

Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek  4 

A tanulók teljesítményének mérése 6 

Összesen 108 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa a világban,   

Magyarország Európában 

Órakeret 

4 óra 
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Előzetes tudás 
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Magyarország és 

Európa térképein. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Képes térben elhelyezni saját lakóhelye fontosabb intézményeit, 

nagyobb városainkat, Magyarországot, a szomszédos országokat és az 

Európai Unió országait a kapcsolódó térképeken. 

Azonosítani tudja Magyarország megyéit és úthálózata fontosabb 

egységeit.  

Felismeri a térkép legfontosabb elemeit (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések), azonosítja azokat a térképen. 

Ismeretek/Témák 

Lakóhelyünk és környezetünk a térben. 

 

Magyarország területi tagozódása. 

 

Magyarország és Európa. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-

Európa, Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, 

demokratikus berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. 

Európa bölcsői 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolában tanultak. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori 

demokrácia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern 

demokrácia alapelveivel.  

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 

gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 

Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása 

során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra gyakorolt hatását. 

Ismeretek/Témák 

Az európai civilizáció kezdetei.  

 

Vallás, kultúra és sport az antikvitásban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: polisz/városállam, demokrácia, rabszolga, egyistenhit, zsidó 

vallás, kereszténység, Biblia, Újszövetség, olimpia. 

Személyek: Szolón, Jézus, Theodosius. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Athén, Róma, Júdea, Olimpia. 

Kronológia: Kr.e. 776 (első ókori olimpia), Kr.e. 5. század (athéni 

demokrácia kialakulása), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. 

A középkor századai 

Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó 

nevelési célok 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó 

tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám 

vallás civilizációformáló szerepét. 

Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét, és kimutatja a 

középkori városi civilizáció továbbélését a modern európai 

civilizációban. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli 

hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, 

régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor 

ellentmondó adataiból fakad. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének 

feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. 

A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén 

keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a 

közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több 

ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa 

fejlődésével. 

Ismeretek/Témák 

A középkori Európa birodalmai, társadalom és világkép.    

 

A magyar honfoglalás és az államalapítás.  

 

A középkori Magyar Királyság helye Európában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hun, barbár, gróf, lovag, lovagi erény, keresztes háború, 

egyház, pápa, Korán, iszlám, finnugor, nyelvrokonság, sztyeppe, törzs, 

honfoglalás, pogány, vármegye, Árpád-ház, jobbágy, forint, zsoldos 

hadsereg (pl. fekete sereg).  

Személyek: Attila, Nagy Károly, I. Ottó, Mohamed, Árpád, Géza, I. 

(Szent) István, IV. Béla, III. András, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Frank Birodalom, Német-római Császárság, Bizánc, 

Konstantinápoly, Szentföld, Kárpát-medence, Vereckei-hágó, Oszmán 

Birodalom, Nikápoly, Mohács.  

Kronológia: VII. század (az iszlám vallás alapítása), 800 (Nagy Károly 

császárrá koronázása), 895 táján (a honfoglalás), 1000 (I. Szent István 

megkoronázása), 1054 (az egyházszakadás), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308 (Károly Róbert királlyá választása), 

1342 (I. [Nagy] Lajos), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása), 1456 (a 

nándorfehérvári diadal), 1458–1490 (I. [Hunyadi] Mátyás uralkodása), 
1526 (a mohácsi csata). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. 

Az újkor hajnala 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó 

nevelési célok 

Belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi 

alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ 

megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában.  

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta 

a világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés 

általában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint, hogy a 

kereskedelemi utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti 

gazdasági erőviszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi 

és politikai következményekkel járnak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai 

megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. 

Megérti a részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom 

ütközőzónájában, és belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi 

erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél évszázados 

török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 

Ismeretek/Témák 

Felfedezések – a civilizációk találkozása. 

 

Vallási megújhodás Európában. 

 

Államformák és uralkodók az újkori Európában. 

 

A Magyar Királyság a birodalmak szorításában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: világkereskedelem, selyemút, karavella, gyarmatosítás, 

reformáció, evangélikus, református, kapitalizmus, alkotmányos 

monarchia, parlament, abszolutizmus, végvár, kuruc.  

Személyek: Kolumbusz, Luther Márton, XIV. Lajos, Szapolyai János, 

Habsburg Ferdinánd, Dobó István, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc.  

Topográfia: Anglia, Franciaország, Versailles, Buda, Eger, Szigetvár, 

Ónod.  

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges 

három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 

(Szigetvár eleste), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi 

országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. 

A modern világ születése 

Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség 

megértésének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, és 

hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, 

hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a 

polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését 

eredményezte. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 

hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a 

termelési formák átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a 

népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 

létszámának növekedését eredményezte. 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét 

képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és 

reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 

valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és 

rendi viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a 

közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének 

szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság 

megteremtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította 

középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve 

egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve, a közösség hosszú távú 

érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a közvéleményt. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait 

Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság 

kiemelkedő szerepet játszott. 

Ismeretek/Témák 

Forradalmak kora Európában. 

 

A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban. 

 

A reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc. 

 

A dualizmus kora. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: felvilágosodás, tolerancia, egyenlőség, szabadság, 

enciklopédia, forradalom, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 

jakobinus diktatúra, terror, ipari forradalom, belső vándorlás, 

betelepítés, Ratio Educationis, nyelvrendelet, jobbágyrendelet, 

nyelvújítás, ipari forradalom, gyár, környezetszennyezés, 

jobbágyfelszabadítás, áprilisi törvények, honvédség, aradi vértanúk, 

dualizmus.  

Személyek: Bonaparte Napóleon, Mária Terézia, II. József, James Watt, 

Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc. 

Topográfia: Bécs, Pozsony, Budapest, Nagy-Britannia, Amerikai 

Egyesült Államok, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia. 

Kronológia: 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom 
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kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804 (Napóleon császárrá 

koronázása), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József), 1825–

1848 (a reformkor), 1848. március 15. (forradalom kitörése Pesten), 

1848–1849 (forradalom és szabadságharc Magyarországon), 1867 (a 

kiegyezés). 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. 

A szélsőségek évtizedei 

 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Látja az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok 

komplex jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi 

egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő 

katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni 

helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati 

eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási 

ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 

Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös 

tekintettel a kelet-közép-európai régióra 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. 

Érti, hogy a két világháború közötti magyar kül- és belpolitika egyik 

legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak 

hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni 

békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és 

közgondolkodásra gyakorolt hatásai, valamint a bethleni konszolidáció 

eredményei, hazai és nemzetközi összefüggései. 

Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, 

és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság 

tragédiája. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Tisztában van a háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen 

következményeivel (pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német 

származású civilek, német nemzetiségű lakosság kitelepítése, a 

szlovákiai magyarok áttelepítése). 

Belátja, hogy Európában és hazánkban a XX. századi kirekesztésen 

alapuló (bűnbakképzésen alapuló) népirtások nem mehettek volna 

végbe a többségi társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, 

valamint apátiája nélkül. 

Ismeretek/Témák 

Az első világháború és következményei Európában, valamint Magyarországon. 

 

A totális diktatúrák jellemzői. 

 

Magyarország a két világháború között. 

 

A második világháború és következményei Európában, valamint Magyarországon. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: antant, központi hatalmak, jóvátétel, kiegyezés, 

kommunizmus, bolsevik, államosítás, diktatúra, Tanácsköztársaság, 

ellenforradalom, revízió, általános választójog, gazdasági világválság, 

nemzetiszocializmus, egypártrendszer, fajelmélet, antiszemitizmus, 

zsidóüldözés, deportálás, haláltábor, holokauszt, soá, porraimos, 

kényszermunkatábor, gulág. 

Személyek: Ferenc Ferdinánd, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin, 

Sztálin, Adolf Hitler, Horthy Miklós, Bethlen István, Szálasi Ferenc.  

Topográfia: Budapest, Szarajevó, Párizs, Trianon, Auschwitz, 

Hirosima. 

Kronológia: 1914. június 28. (a szarajevói merénylet), 1914–1918 (az 

első világháború), 1918 (az őszirózsás forradalom), 1920 (a trianoni 

békediktátum aláírása). 1938 (a náci Németország megszállja 

Ausztriát), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja 

Lengyelországot, kitör a második világháború), 1941 (Magyarország 

belép a háborúba), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. tavasz (a 

németek megszállják Magyarországot), 1945. május 8. (a második 

világháború lezárása Európában), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon), 1945. augusztus (atomtámadás 

Hirosima és Nagaszaki ellen). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. 

A megosztott világ 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 

kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi 

háborúk máig ható következményeit. 

Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a 

szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet 

töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 

jelenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. Ismeri a Kádár-

rendszer jellegét, és tisztában van annak mozgásterével. Képes 

sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, 

körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlanságát. 

Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa 

előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 

Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak 

politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. 

Ismeretek/Témák 

A kétpólusú világ és a megosztott Európa. 
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Magyarország vasfüggöny mögött. 

 

1956-os forradalom és szabadságharc. 

 

A szovjet tömb felbomlása, a demokratikus viszonyok kiépülése. 

 

Tudományos és technikai forradalom. 

 

A környező országok, határon túli magyarok. 

 

Az Európai Unió alapelvei és intézményei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hidegháború, szuperhatalom, fegyverkezési verseny, 

vasfüggöny, Szovjet Kommunista Párt, berlini fal, ÁVH, 

vallásellenesség, centralizáció, választási csalás, koncepciós per, 

államosítás, termelőszövetkezet (téesz), kétkeresős családmodell, 

kitelepítés, emigráció, gulyáskommunizmus, rendszerváltás, MDF, 

SZDSZ, FKgP, FIDESZ, KDNP, MSZP, Európai Unió, schengeni 

övezet.   

Személyek: Gagarin, Neil Amstrong, Hruscsov, Kennedy, Gandhi, 

Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Reagen, Mihail Gorbacsov, 

Antall József.  

Topográfia: Korea, Kuba, Vietnám, Berlin, Afganisztán, 

Csehszlovákia, Csehország, Szlovákia, Jugoszlávia, Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó. 

Kronológia: 1949 (a kommunista alkotmány), 1961 (a berlini fal 

építése, Gagarin űrrepülése), 1969 (az első Holdra szállás), 1956. 

október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. november 4. (szovjet 

támadás indul Magyarország ellen), 1973 (első olajárrobbanás), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1990 (szabad 

országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (Jugoszlávia 

bomlásnak indul), 1993 (Csehország és Szlovákia szétválása), 2004 

(Magyarország és kilenc másik állam csatlakozása az Európai 

Unióhoz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. 

A magyar társadalom a rendszerváltás után. 

 

Órakeret 

8 óra 



783 

 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Reális kép alakul ki a tanulóban Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és 

emigráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. 

Képes a társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemeinek 

azonosítására, a társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek 

felismerésére, azok okainak azonosítására. 

Ismeretek/Témák 

Az ezredforduló magyar társadalma.  

 

A mai magyar társadalom jellemzői, problémái.  

 

Hazánk kiemelkedő tudományos-technikai, kulturális és sportteljesítményei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szabadpiac, privatizáció, társadalom, munkanélküliség, társadalmi 

egyenlőtlenség, gazdagok, középosztály, szegények, népességfogyás, 

várható élettartam, elöregedés, korfa, iskolázottság, létminimum, 

deviancia (bűnözés, öngyilkosság, kábítószer-fogyasztás, mentális 

betegségek, prostitúció), norma, nemzetiségek, cigányság társadalmi 

helyzete, felekezeti megoszlás, hungarikum, világörökség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. 

A tanuló társadalom. 

 

Órakeret 

6 óra  

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló felismeri az iskola szerepének jelentőségét az egyén és a 

társadalom életében. 

Tisztában van a tanulással kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel. 

Látja a tanulás és a munkaerő-piaci szerepvállalás összefüggéseit. 

Felismeri és elfogadja a tanulási és munkatevékenység emberformáló és 

értékteremtő erejét. 

Ismeretek/Témák 

Az oktatás és iskola a múltban.  

 

A tanuló társadalom és az élethosszig tartó tanulás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oktatás, iskola, tanítás, tudásépítés, tanuló, tanuló felnőtt, képzettség, 

képzetlenség, információs társadalom, élethosszig tartó tanulás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalom és intézményei múltban és jelenben – 

Intézményeink működése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 
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A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

A tanuló képes a hivatalos és magánügyek megkülönböztetésére. Ismeri 

a legfontosabb országos intézmények – országgyűlés, kormány, 

minisztériumok, bíróságok, adóhivatal – feladatait, működését (a 

múltban és a jelenben). Átlátja a helyi intézmények – önkormányzat, 

polgármesteri hivatal, az egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú 

helyi intézmények – rendszerét, azok feladatait. 

Ismeretek/Témák 

A modern polgári állam funkciói, intézményei. 

 

A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás. 

 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

Az önkormányzat intézményei. 

 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés gyakorlása. 

 

Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, magatartásminták 

elemzése, értékelése. 

 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, 

alkotmány – alaptörvény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világkép 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló megismeri a különböző világkép-magyarázatokat, felismeri 

jellegzetességeiket és értékeli azokat. 

Tisztában van a globalizáció legfontosabb jelenségeivel és 

folyamataival, értelmezi azok mindennapi életre gyakorolt hatásait, 

képes önálló vélemény megfogalmazására a fentiekkel kapcsolatban. 

A tanuló képes feltérképezni a generációk közötti kapcsolódások 

(egymásrautaltság, értékrendbeli változások, konfliktusok) jelentőségét, 

annak nehézségeit. 

Ismeretek/Témák 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép változásai. A sokszínű világlátás. Vallások, 

világvallások (különös tekintettel a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásra). 

 

A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a világgazdasági válságok. 

 

Demográfiai problémák Európában és a világban. 

 

A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A globális világ kihívásainak hatása hazánk 

fejlődésére. Alapvető globális problémák tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és 

hátrányai. 

 

Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a különböző nemzedékek eltérő 

életmódja. A nemzedékek közti szolidaritás. Az együttélés szabályainak kialakítása és 



785 

 

rendeltetése. 

 

A család funkciójának és szerepének változásai napjainkban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, fundamentalizmus, ateizmus, 

egyistenhit, többisten-hit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, 

materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, berendezkedés, 

fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható fejlődés, terrorizmus, 

információs társadalom, klímaváltozás, környezetszennyezés, migráció, 

nyugdíjrendszer, társadalmi szolidaritás, inaktív korú népesség. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A politika világa – a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló ismeri a politikai alapfogalmakat, egyben értelmezi azokat a 

mai magyar politikai életre. Történelmi példákon keresztül felismeri a 

szélsőséges politikai irányokban rejlő veszélyeket (pl. a 

nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák bűntettei [kirekesztés, 

megkülönböztetés, holokauszt, Gulág]). Képes a demokrácia 

működésének modellálására, a jogok és kötelességek rendszerének 

átlátására. Megismeri az Alaptörvény fontosabb részleteit, 

rendelkezéseit. 

Ismeretek/Témák 

A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata.  

 

A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra. 

 

A rendszerváltás Magyarországon. 

 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

 

A politizálás színterei. 

 

A politikai pártok ma Magyarországon.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Politika, demokrácia, diktatúra, kirekesztés, fajgyűlölet, 

antiszemitizmus, holokauszt, Gulág, párt, politikai jog, rendszerváltás, 

alkotmány, alaptörvény, jogállam. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Órakeret 

4 óra 
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Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések 

megértésére. Hasznos ismeretekkel rendelkezik az egyéni gazdálkodás 

(egyéni költségvetés) terén, valamint tisztában van az ország 

költségvetésének legalapvetőbb kérdéseivel (milyen területekből áll, 

miből finanszírozzák). Megfelelő tudással, realitásérzékkel 

rendelkezzen ahhoz, hogy felelős gazdasági döntést hozhasson –képes a 

különböző lehetőségek összevetésére, mérlegelésre, felelős döntések 

meghozatalára.  

Ismeretek/Témák 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági ágazatok, gazdasági szereplők, tőke).  

 

Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása.  

 

A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki szolgáltatások, számlák, hitel, kamat, 

megtakarítás, thm, bankkártyák, valutaárfolyam, jelzálog). 

 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, 

pénzügyi tranzakció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

4 óra 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai 

elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az 

önkormányzati intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a 

manipuláció eszközeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és 

közösségi értékeket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó 

tanulás személyes és társadalmi szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető 

tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, 

hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 

társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 

változásainak) a megértéséhez. A tanuló képes legyen a körülötte lévő 

társadalmi-természeti környezet változásait érzékelni, véleményt 

nyilvánítani a különböző események kapcsán; tudja, hogy milyen 

társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával legyen képes saját 

érdekeinek megfelelően cselekedni.  

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 
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Természetismeret 
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A tantárgy oktatásának célja 

 
— a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 
— az energia és energiaáramlás mint általános szervező elv megismerése; 
— a „láthatatlan” hatások megismerése; 
— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;  
— az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 
— az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 
— az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos érvelés 

néhány sajátságának elmélyítése; 
— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 
— az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

 

Meghatározott óraszám 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. 3 108 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
Az adott tanév tananyagából legalább elégséges évvégi eredmény. 

 

 

9. évfolyam 
 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet 

felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek 

ismerete nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az 

állampolgárok természettudományos műveltségén, az ok-okozati összefüggések felismerésén 

alapuló, mérlegelő és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan 

összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek 

fennmaradásával. Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A 

kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 
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magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a 

diákot a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására.  

 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természet-gazdasági 

folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

A természetismereti és technikai kompetencia mérlegelő és kíváncsi attitűdöt alakít ki 

az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a 

műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá 

tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. 

A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak rögzítésére 

szolgál. Legnagyobbrészt azonban a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes 

tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást bővít és olyan 

képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy 

tanulni és gondolkodni kell.  

A kerettanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, 

valamint a természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra 

is.  

A természetismeret tárgyat elsősorban a matematika tantárggyal egységben célszerű 

tanítani. Különösen javasolt, hogy az év eleji szintfelmérés és a tanév végi komplex mérés 

együttes tartalommal történjen. Ezen túlmenően a kerettanterv kapcsolódási pontokat 

tartalmaz a többi műveltségterülethez is, komplex módon.  

A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek 

elkészítésében mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár 

és az osztály közös döntésén múlik.  

 

Az első félév során a tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által vizsgált 

egyes összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk 

alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának 

módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a 

mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen természetben 

(meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez testünk 

fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti környezeti 

állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. 

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 

lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

 

 

Éves órakeret: 36x3=108 óra 

 

Témakörök, órakeret: 

 

Témakörök Órakeret 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 
4 

Tájékozódás térben és időben 6 
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Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 5 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei 
5 

Mechanikai energia 4 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés. 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája 
8 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok. 

Szerves molekulák a mindennapokban 

7 

Elektromosság, mágnesesség 5 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 5 

Mi a fény? 4 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet 

szakaszai 
5 

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció. 

Az ember társas viselkedése 

7 

Az evolúciós színpad és szereplői 7 

Projekt: Globális problémák, fenntarthatóság 12 

Gyakorló, összefoglaló órák 18 

Témazáró 6 

Összesen 108 
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Testnevelés 
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A tantárgy oktatásának célja 

Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás 

fejlesztési útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület 

kiválasztása, és az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A 

műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem 

lehetőségét, módjait is. 

A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása 

továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt teljesítményt az 

ahhoz megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el. A különböző testgyakorlási formák 

hozzájárulnak az általános értékteremtéshez, a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, 

valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit. 

Az elvárt célállapotban a szakképző iskolai tanulmányait befejező fiatal képes az 

iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi 

képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és 

társas sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 

A szakképző iskolai tanulmányok befejeztével előtérbe lép a saját életút iránti 

felelősségvállalás. A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek és a 

mozgásműveltség fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére 

vonatkozó legfontosabb információkat, lehetőségeket. Tudatában vannak annak, hogy 

életvitelüket számos minta alapján, saját döntéseik sorozataként alakítják ki, amely döntések 

hatással vannak testi és lelki egészségükre, a társas életben betöltött szerepeikre.  

A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról 

alkotott képet képesek elfogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és a reális énkép között, 

tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott 

képet, a reális önismeretet. 

A közösen megélt közösségi és minőségi sportélmény, a kulturált szurkolás nyújtotta 

katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. Az érdeklődés felkeltése 

eredményeképpen megismerik a nemzeti büszkeség érzését, megneveznek és felismernek, 

példaképül választanak magyar sportolókat. 

A szakképző iskolában közvetlen célként jelennek meg a munkavállalói szerepekhez 

elengedhetetlen kompetenciák. Az alapvető, egészséggel, fizikai állapottal és önismerettel 

kapcsolatos értékek elsajátítása is gyakorlatorientált.  

A tudatosság alapja az érthetőséget, az interakciókat elősegítő, biztosító 

kommunikációs kompetenciák. Az érthetőség célja, hogy a tanulók képesek legyenek 

gondolkodni saját egészségi állapotukról, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok 

hatásait, elkerülésük módját. Mindezek mellett kielégítő módon kommunikáljanak ők is, és 

saját véleményüket fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban a társaknak nyújtott 

segítségadás során. Legyenek képesek és nyitottak arra, hogy szükség esetén tanácsot, 

információt, támogatást kérjenek. 

A sikeres társas részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési és játékszabályok, 

valamint az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődnek a személyes és 

társas kapcsolati kompetenciák. E kompetenciák alapját az képezi, hogy a tanulók legyenek 

képesek megfogalmazni véleményüket a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatni és 

elfogadni mások érvelését. Legyenek képesek a játékban, sportjátékban, egyéb mozgásformák 

feladataiban együttműködni társaikkal, osszák meg a feladatmegoldást segítő információkat. 
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A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődnek a munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciák, miszerint egyénileg és csapatban is képesek a személyek dolgozni, 

a közös feladatok, tevékenységekhez kapcsolódó problémák megoldása során az egyes 

munkafázisokat megtervezik.  

 

Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgáskivitelezés 

segítségével fejlődnek a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái. 

A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, 

bajnokságokon, a diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A 

műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a támogató légkör biztosítása az intézményen 

belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is. Az egyénre szabott fejlesztési eljárások 

a tanuló szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének megfelelően – mind a 

tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – eredményezhetik más tanulási utak, 

gyakorlási, edzési folyamatok kijelölését. 

 

 

Meghatározott óraszám: 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 1 36 

11. évfolyam 1 31 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

Az adott évfolyam követelményeinek elégséges szinten történő teljesítése, az elégséges 

osztályzat elérése. 

 

 

 

SZÁMONKÉRÉSI FORMÁK, ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 

 

A testnevelési órákon alkalmazott értékelési módszerek alapelvei: 

 Év elején az értékelési szempontok, elvárások ismertetése a tanulókkal 

Helyzetfeltáró értékelés 

 tájékozódás, az előzetes tudás, motoros képességek felmérése 

Formáló-segítő értékelés 

 folyamatosan, az elvégzett feladatokról pozitív-negatív megerősítés 

Szummatív - összegző értékelés 

 egy periódus lezárása, a tanulói teljesítmény összevetése a követelményekkel 

 objektív, mérhető teljesítmények figyelembe vétele 

 aktivitás, szorgalom, munkához való hozzáállás, kitartás 

 együttműködési készség, egyéni teljesítő képesség figyelembe vétele 



794 

 

 tanuló saját képességeihez mért fejlődése 

 egészséges és reális énkép kialakítása 

 motiválja a tanulót 

 

 

Számonkérési formák:  

 Sportági feladatok felmérése, összetett gyakorlatok bemutatása 

 Motorikus próbák, kondicionáló tesztek felmérése 

 Szorgalmi feladat házi dolgozat a sportági ismeretekből 

 

Értékelési rendszer: 

 Az értékelés alapja a különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus 

képességekben nyújtott teljesítmény.   

 A tanuló önmagához mért fejlődése. 

 A teljesítmények méréséhez a különböző kritériumokra vagy normákra vonatkoztatott 

pontérték-táblázatokat alkalmazunk, melyeket a tanulók tudatosan nyomon követnek. 

 A motoros tanulói teljesítmények mellett az értékelés részét képezik még az érzelmi-

akarati tényezők, az órai aktivitás.   

 A minősítésbe beszámítjuk a tanuló által önállóan választott és rendszeresen gyakorolt 

szabadidős vagy versenyszerű sporttevékenységet. 

 

JUTALMAZÁS 

 A kiemelkedő teljesítményeket, a versenyeken elért jó eredményeket jeles 

érdemjeggyel, szaktanári dicsérettel jutalmazzuk.  

 Félévkor vagy év végén a kiemelkedő eredményt elért tanulók tantárgyi dicsértben 

részesülhetnek. 

 

 

 

9. évfolyam 

 
 

Tantárgy óraszáma: heti 4 óra * 36 hét = 144 óra 

Tematikai egység  

Sportjátékok 36 óra 

Torna jellegű feladatok  26 óra 

Atlétika jellegű feladatok 25 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 26 óra 

Önvédelem és küzdősportok 17 óra 

Egészségkultúra és prevenció 14 óra 

Összes óraszám: 144 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Határozott tanári irányítással változó minőségű és aktivitású részvétel az 

előkészítő játékokban, gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen motivációs 

szint a sportjátékokban történő alkalmazásra. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése változó – 

alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő – kommunikációs 

formákban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai 

és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek 

megerősítése. 

Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test elleni 

játék és kommunikáció. 

Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

rendezettségében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges lényeges technikai és 

taktikai elemek végrehajtása csökkenő hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció 

egységesítése. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási hatékonyságának 

növelése, játékban való egyre eredményesebb használata. A technikai jellegű alapmozgások 

variációi változó irányokban, sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való harcban. Labdás 

ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. 

A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása testnevelési játékokban, 

fogójátékok labdával, labdaszerző és labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk.  

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – tanári irányítással 

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása, és az önálló bemelegítésre 

való felkészülés. Egyes bemelegítési részfeladatok önálló végzése. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott helyen és időben is, csellel is. 

Fektetett dobás egy leütéssel, labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás 

helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a feladattartás minőségének 

javítása. Szabálykövető feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, jelzés 

szabálytalanság elkövetése esetén). 
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Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, teljes létszámú játék, 

félpályán és egészpályán feladatokkal. Ötletjáték támadásban. 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó labdával. Fokozódó sebességgel 

érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző nagyságú célterületre, az 

alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 

feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül, változatos támadás 

befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, 

betartatása növekvő tudatossággal, érthető, erős és határozott tanári kontrollal az osztályszintű 

gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú gyakorlására, a játékszituáció 

megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, önálló játék csak erős tanári 

megfigyelő kontroll esetén. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített játékvezetésben. Néhány 

nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 

Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység természetes 

velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és néhány 

fejlesztési módszer ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 

védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportág-specifikus 

bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető tornamozgás elemek gyakorlásában hiányok, változóan 

rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 

Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

tudásszint. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan segítségadás. 

Kezdetleges szabályismeret.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 

gyakorlásra. 

A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása. 

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 

esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok feltérképezése, 

törekvés a felszámolásukra. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások járásban és futásban. 

Ritmus-, tempóváltoztatás, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a 

lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, 

ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően. 

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus 

helyzetek időtartamának növelése. Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a testalkat szerint 

differenciált követelmény, az 1–8. osztályban elért egyéni szint fejlődését követő rendszeres 

kontrollal. 

 

 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. Célirányos előkészítő és 

rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló 

jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, ismétlő 

variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan a 

mozgásbiztonság fejlesztésére. 

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, 

spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokban és 

variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 

felállások, egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Tarkóbillenés, fejenátfordulás és kézállás-variációk differenciált tanítása. 

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban. 

Szertorna 
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A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen az 

alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár közreműködésével, esetenként önálló 

gyakorlással is. Női szerek hiányában lányoknál választható a gyűrű is. 

 

Szertorna fiúk számára 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, 

alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba, fordulatok állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, 

homorított leugrás.  

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. 

osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarulatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói 

önállósággal. A segítségadás néhány technikája, felelős külső kontrollal – a hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a segítségadásban és a 

hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A saját és a társ 

testi épsége iránti felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, precizitás, elemkombináció, 

balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, hibajavítás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás kar- és 

lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. Kislabdahajítás 

nekifutással, 3 lépéses technikával. 

Lökő mozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további fejlődés 

elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is. 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az adott 

feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 

gyakorlás szükségességének megértése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben, pontosabban. Tartós 

állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

A rövid, közép- és hosszútávok közötti futótechnika megkülönböztetése. Futások 30–60 

méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak gyakorlása. 

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális egyéni sebességéről 

tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításának próbái. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása. A guggoló 

távolugró technika végrehajtása, aktív térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb 

elugró terület kijelölése mellett. 

Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra törekvés nélkül. Az átlépő 

technika végrehajtása 5-7 lépéses köríven történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni 

testalkat figyelembevételével. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 

kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő mozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és a beszökkenés 

szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal, ugrásokkal és 

szökdelésekkel. 

Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások végzése előtt. 

 

 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának ismerete távol- és 

magasugrásnál. 
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Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 

pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős mozgásrendszerekben. 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás 

felismerése. 

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre. 

Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással edzéshatás 

és élményszerzés elérése. 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 

tanári kontroll mellett. 

Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az 5–8. osztályban felsorolt (feladatok és 

játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; 

egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek) lehetséges sport, vagy/és az évszaknak 

megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó egyéb 

alternatív, szabadidős mozgásforma. Az egyén által előnyben részesíthető, élethossziglan 

űzhető sportok ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű 

terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az adott 

sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 

élményszerű gyakorlása. 

 

 

Frízbi: 

Dobások párokban, csoportokban (öt-hét fő), állóhelyben, majd mozgásban és helycserékkel. 

Folyamatos passzolások. Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába. Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban, néhány lényeges játékszabállyal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos 
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tevékenységben. A rekreációs tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a saját és a környezet 

javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és játéktapasztalatok 

átadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, közlekedési 

szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

eljárásairól. 

A grundbirkózás alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek. 

Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

küzdelmekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika mellőzésével 

indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, elutasítása. 

A grundbirkózás küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

tanári irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a tematikai egység várt eredményei minimumát 

szem előtt tartva, a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. Az 

óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, gyakorlása, továbbfejlesztésük, 

hiánypótlás. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót 

a gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, hátsó 

egykezes és kétkezes átkarolásból, szabadulások fojtásfogásból – elsajátító gyakorlatok 

változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele 

mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (emelések és védésük, mellső, hátsó és 

oldalemelések különböző fogásokkal, derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, 
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karfelütéssel stb.), valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, mögé kerülések. 

Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, 

önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, agressziómentes küzdelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról 

néhány ismeret. A prevenció értelmének körvonalazása. 

A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 

Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 

szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 

vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések 

stb.). Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának néhány gyakorlata. 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, és a pulzus idősoros 

mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.). 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében – állandó gyakorlási anyag, egyéni gyakorlatok kijelölése a gyengeségek 

felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 

idősoros adatrögzítés. 

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 



 

Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös tekintettel az elmélyülésre 

alkalmas gyakorlási környezet állandó biztosítására. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag – 

állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák jelentősége a bemelegítés 

szempontjából. A prevenció és stressz értelmezése. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok felismerése, helyes 

kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak felismerése, és a sport 

általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, stressz, 

pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén 

 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok ismerete 

és aktív gyakorlása. 

A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, szabályszerű, sportszerű játék 

rugalmasan erősödő-csökkenő tanári kontroll mellett. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, a fair és a 

csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a társakat elfogadó, 

bevonó, pozitív hozzáállás. 

A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi környezet igényességére 

jellemző paraméterek elfogadása. 

 

 

Torna jellegű feladatok 

A javító elemzések elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és nonverbális 

kommunikációs jelek ismerete. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, az egyéni optimum 

szerint a feladat pontos végrehajtása. Az állóképesség fejlesztése a kitartó futás által. 

Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól és a 

baleseti kockázatokról. 

Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 



 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági 

követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a fogásból. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A gerinc és az ízületek védelme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások 

gyakorlását nem zavaró végrehajtása. 

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan egy 

önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az 

érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

 

10-11. évfolyam 
 

Tantárgy óraszáma: Heti: 1 óra * 36 hét = 36 óra 

                                    Heti: 1 óra * 31 hét = 31 óra 

Tematikai egység Órakeret 

Sportjátékok 9 - 9 óra 

Torna jellegű feladatok  7 – 6 óra 

Atlétika jellegű feladatok 6 - 5 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 6 - 5 óra 

Önvédelem és küzdősportok 4 - 3 óra 

Egészségkultúra és prevenció 4 - 3 óra 

Összes óraszám:  36 – 31 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret  

9-9 óra 

Előzetes tudás 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő technikai 

és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Igyekvő részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban, 

sportjátékokban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete, kontrollált kommunikációval 

kísért, csapatelkötelezett játék. 

Sportszerűség, szabálykövető magatartás a kevésbé szoros tanári 

irányítás esetén is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő felelősség, 

önállóság és tudatosság a gyakorlásban. 



 

A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, jelenléttel 

történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az 

ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban. Labdás 

ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt gyakorlása: labda nélküli és labdás 

gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és haladással, 

páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és 

labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Rövid- és hosszúindulás, egy- és kétütemű megállás, megállás kapott labdával. Bejátszás 

befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával, ráfordulással. Közép-

távoli dobás helyből. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető játékos védése. 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal.  

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, 

folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó labdával. Fokozódó 

sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra.  

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt egyszerűsített játékvezetéssel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során a szakkifejezések 

gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem. 

Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált megfogalmazása, megvitatása és 

megvalósítása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és alapvető 

fejlesztési módszerek ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos fedezése, eséstompítás, 

bevetődéses-bedőléses lövés, sportág-specifikus bemelegítés, 



 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

7-6 óra 

Előzetes tudás 

Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány 

kijelölt kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló ismétlése. 

A tornamozgáselemek, elemkapcsolatok rendezett bemutatása. 

A segítség elfogadása, beépítése az eredményes mozgástanulás 

érdekében. Egyes szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást 

kísérő kommunikációban. A szermozgatás, gyakorlási rend formáinak 

elfogadása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 

motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása.  

 
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a tempóban történő 

változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, tudatosan pontos 

mozgatással, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal. 

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás 

változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának növelése. Állandó jellegű erőnléti, 

felzárkóztató feladatok. Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni 

szintű fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. Célirányos előkészítő és 

rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló 

jelleggel. A 9. osztályban megjelölt mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és 

differenciáltan. 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. Az egyéni 

optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: a 9. osztályban tanultak 

szerint, egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy tanár 

közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 



 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az első és 

második ív növelése. 

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált, kétirányú kommunikációra 

épülő hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás dinamikájának és esztétikájának ismerete. 

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, versenyszer, 

csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, vezényszó, 

aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, precizitás, 

elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

6-5 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt 

kar- és lábmunkája. A hosszútávú futásnál kontrollált egyéni 

irambeosztás. A kitartó futás és az állóképesség fejlesztése közötti 

lényeges összefüggés kifejtése néhány szóval. 

Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az adott 

technika lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző távolugrás 

guggoló és magasugrás átlépő technikával. 

Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával. 

Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető 

összefüggés megértése. 

Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű és 

minőségű teljesítmények létrehozásában. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű 

technika lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására 

ösztönzés. 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének elfogadása, 

az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka szükségességének 

megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós és résztávos 

állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 



 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 50-60 méteren. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos végrehajtás.  Ugrások, 

szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és 

tudatosabban. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása. 

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses köríven történő nekifutással, 

a felugrás és lendítés összehangolásával. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok. 

A sportági technika gyakorlása 

Hajítás nekifutással, az ötlépéses dobóritmus optimalizálása. 

Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, keresztlépéssel, súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Magasugróverseny egyéni nekifutással. Kislabdahajító 

verseny lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások végzése és a 

versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával kapcsolatos szabályok ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol- és magasugrásnál. Az ugrószámok 

főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete. 

A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése. 

A legjobb magyar atlétákról néhány információ. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus, 

kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes iram, iramjáték, a 

táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

6-5 óra 

Előzetes tudás 

Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős 

mozgásrendszerekben. Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan 

sportmozgás felismerése. 

Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén. 

A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 



 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének megfogalmazása 

egyszerű szavakkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 

elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kevésbé kötött 

foglalkozások által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az egyén által különösebb anyagi ráfordítás 

nélkül, élethossziglan űzhető sport ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a természeti erők 

felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a 

fejlesztése. A természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, gyakorlás – laza tanári 

irányítással. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Technika és taktika gyakorlása 

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 

élményszerű gyakorlása. 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható) 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú adogatás; tenyeres kontraütés; 

fonák hosszú adogatás; fonák kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez szükséges mentális 

képességek fejlesztése. 

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek kibontakoztatása közösségi 

tevékenységek során. 

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések formájában, az értékek 

meghatározása az egészség megalapozásához. Mások tanításáról, motiválásáról 

tapasztalatszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés.  

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 4-3 óra 

Előzetes tudás 

Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból. 

Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott grundbirkózó és 

dzsúdótechnika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó 

küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok 

tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére 

és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 

begyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú tanulókkal 
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végeztetjük. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik. 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 9–11. osztályokban csökkenthető. Az 

óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

Önvédelem 

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, kétkezes lefogásból, mellső és 

hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása. Újabb elemkapcsolatok 

megismerése, megoldása. 

A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek. 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez igazított fejlesztő eljárásai – 

természetes mozgásokkal küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő mozgások 

ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 

ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert tiszteletben 

tartó magatartás mellett állásfoglalás. 

Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, fogásbontás, 

keleti filozófia. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció Órakeret 4-3 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. Az önfejlesztő 

célok megfogalmazása. 

A prevenció értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 

leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy szakma, 

munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, egészségmegőrző 

szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen 

információk körének bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, 

kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. Részben önálló 

mozgásprogram-tervezés. 
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Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek szerint. 

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban. 

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek fejlesztése. Egyéni fejlesztés – 

köredzéssel feladatok. 

Motoros tesztek – előírás szerint. 

 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító idősoros 

adatrögzítés. 

A stresszoldás gyakorlatai. 

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása. 

A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, 

hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati összefüggés egyszerű 

magyarázata. A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló több gyakorlat 

bemutatása.  

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek sport általi oldásának 

megtapasztalása, kifejezése. 

A stressz- és feszültségoldás értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal kapcsolatos természetes 

kommunikáció mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 

önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén  

 

Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfejlesztése megosztott 

tanári irányítással. Játék egyre bővülő versenyszabály-készlettel. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfelelő 

megválasztása. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társ bevonásában, 

megválasztásában. 

Torna jellegű feladatok 

A javító elemzések elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus és 

harmonikus előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk, versenyszabályok 

ismerete. 

Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a magyar sportolók sikereiről. 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, illetve a becsült értékek 

alapján a feladat pontos végrehajtása. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 



812 

 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 

A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének javulása az atlétikai 

képességek fejlődésének hatására. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és 

azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a baleseti, sérülési, 

betegségi kockázatokról. 

Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, segítségadás, egymás tanítása. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági követelmények 

és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom és annak 

elvárása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, fogásból. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás kockázatának 

értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és megfelelő alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének legfontosabb 

szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi 

mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az 

érzelem- és a feszültségszabályozásba. 
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 1. Jogszabályi környezet 

(felmenő és kifutó rendszerben folyó képzések) 

 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. 

rendelet 

 A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről 

szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

2015. évi LXV. Törvény 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2015. évi LXVI. Törvény 

 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 

(VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 

 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról 

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól 

 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő 

tanulók juttatásairól 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=29_2016_VIII_26_NGM_rendelet.pdf#_blank
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057#_blank
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057#_blank
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057#_blank
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 23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. Rendelet 

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. Rendelet 

 25/2016. (II. 25.) Korm. Rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és 

az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 

(VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó 

szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések 

tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) 

Korm. rendelet módosításáról 

 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé 

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról 

 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól 
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 504/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet az egyes szakképzési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról (8. melléklet) 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel történt módosítása (6. melléklet) 

 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM 

rendelet módosításáról 

 Az emberi erőforrások minisztere 26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelete a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) 

EMMI rendelet módosításáról. 

 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól, Hatályos: 2019.01.01- 

 

 

 

Fogalom Tartalom Jogszab

ály hely 

Szakképzés  Munkakör 

betöltéséhez vagy 
tevékenység 

végzéséhez szüksé-
ges képzés. A 
szakképzésben 

szakmára, 
szakmairányra, vagy 

részszakmára 
felkészítő szakmai 
oktatás, illetve 

szakképesítés-re 
felkészítő szakmai 

képzés folyik.  

Szkt 8. 

§  

Szakmai képzés  A szakképesítés 

megszerzésére 
irányuló szakmai 
képzés a fel-

nőttképzési 
tevékenység 

szakképzésbe 

Szkt 8. 

§  
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tartozó részének 
össze-foglaló neve.  

A szakmajegyzékben 
nem szereplő, de az 
adott gazdasági ága-

zat által 
szükségesnek ítélt 

képzések (pl. a 
korábbi Országos 
Képzési Jegyzékből 

kikerülő egyes 
szakképesítések, 

illetve 
részszakképesítések
) a továbbiakban 

szakmai képzés 
keretében 

szervezhetők meg.  

Szakmajegyzék  A szakmajegyzék a 

korábbi Országos 
Képzési Jegyzék, 
illetve az abban 

közzétett 
szakképesítések és 

részszakképesítések 
he-lyébe lépő olyan 
szakmákat, 

szakmairányokat, 
valamint azok leíró 

adatait tartalmazza, 
amelyek kizárólag a 
szakképző intéz-

ményben 
oktathatók. A 

szakmajegyzékben 
nem szereplő, de az 

adott gazdasági 
ágazat által 
szükségesnek ítélt 

képzések (pl. a 
korábbi Országos 

Képzési Jegyzékből 
kikerülő egyes 
szakképe-sítések, 

illetve 
részszakképesítések

) a továbbiakban 
szakmai képzés 
keretében 

szervezhetők meg.  

Szkt 

10. §  

Szakma  A szakmák egy-egy 

ágazat legfontosabb 
képzettséget (és 

Szkt 8. 

§  
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gya-korlatot) igénylő 
foglalkozásai  

Szakirányú oktatás  A szakirányú 
oktatásban a tanuló, 

illetve a képzésben 
részt vevő személy a 
szakma keretében 

ellátható 
munkatevékenysége

khez szükséges 
ismeretek és 
készségek 

elsajátítását, azok 
gyakorlat-ban 

történő alkalmazását 
tanulja meg. A 
szakirányú oktatás 

emellett felkészít 
továbbá a szakmai 

vizsgára is.  

Szkt 
75. §  

Szakképzés helye  Szakma 

megszerzésére 
történő felkészítés 
(szakmai oktatás) és 

szakmai képzés 
főszabály szerint 

kizárólag szakképző 
intéz-ményben 
végezhető.  

Szkt 9. 

Szakképzés szakképző intézményen kívül  a) részszakmára 
felkészítő szakmai 

oktatás  
b) szakképesítésre 

felkészítő szakmai 
képzés  
szakképző 

intézményen kívül, a 
felnőttképzési 

tevékenység 
folytatására 
engedéllyel 

rendelkező 
felnőttképző által is 

folytat-ható  

Szkt 9. § 

Képzési és kimeneti követelmény  A képzési és 

kimeneti 
követelmények 
azokat a részletes 

köve-telményeket 
állapítják meg 

tanulási eredmény 
alapú (TEA) 

Szkt 

11. §  
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megközelítésben, 
amelyek alapján a 

szakmai képzés és a 
szak-mai 
vizsgáztatás folyhat.  

A képzési és 
kimeneti 

követelményekben – 
részszakmaként – 
meghatározható a 

szakmának olyan 
önállóan 

elkülöníthető ré-sze, 
amely legalább egy 
munkakör 

betöltéséhez 
szükséges 

kompetenciák 
megszerzését teszi 
lehetővé.  

Szakmai program  A szakképző 
intézménynek a 

szakképző 
intézményre 

konkreti-zált 
szakmai programot 
kell készíteni.  

A szakmai program 
része a képzési 

program, amivel a 
duális képzőhelynek 
is rendelkeznie kell, 

ha a szakirányú 
oktatásban részt 

vesz.  

Szkt 
12. §  

Programtanterv  A képzési és 

kimeneti 
követelmények 
alapján a 

szakképzésért 
felelős miniszter 

dolgozza ki, és az 
Szkt. 11. § (2)–(4) 

bekezdé-se szerint 
teszi közzé. A 
képzési és kimeneti 

követelmények 
mellett a 

szakképzésben 
kötelezően 
alkalmazandó a 

program-tanterv.  

Szkt. 

11. §  

Ágazati alapoktatás  Az ágazati Szkt. 
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alapoktatás a 
szakképzés új 

rendszerében jelenik 
meg. Az adott 
ágazathoz tartozó 

szakmák 
tekintetében a 

techni-kumban az 
első két évben, a 
szakképző iskolában 

az első egy évben 
széles körű ágazati 

alapismeretekre 
tesznek szert a 
tanu-lók, amelyet 

ágazati alapvizsga 
zár le. Ez jogosulttá 

teszi a tanu-lót a 
szakirányú képzésbe 
való belépésre. A 

közös alapozás 
átjárhatósági 

lehetőséget biztosít 
szükség esetén a 
technikum és a 

szakképző iskola 
között. A konkrét 

szakmát 
technikumban a 10. 

évfolyam végén, 
szakképző iskolában 
a 9. évfolyam 

végén, az adott 
ágazat 

sajátosságainak 
megismerését 
követően választ-ja 

ki a tanuló. Az új 
rendszer ezzel is 

támogatja a 
tanulókat a 
számukra megfelelő 

pálya 
kiválasztásában.  

74. §  

Vizsgatevékeny
ség  

A vizsga a KKK-ban 
meghatározott 

írásbeli, számítógép 
alkal-mazását 
igénylő interaktív (a 

továbbiakban: 
interaktív), gyakor-

lati, projekt vagy 
szóbeli jellegű 

315/2013
. (VIII. 

28.) 
Korm. 
rendelet a 

komplex 
szakmai 

vizsgáztat
ás 
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vizsgatevékenysége
kből állhat.  

szabályair
ól 

 

 

 

5 éves technikusi szakmai oktatás:  

• először ágazatot választ a tanuló, 2 évig ismerkedik az ágazati alapokkal, 
illetve közismereti tárgyakat tanul, az első két évfolyamon ágazati 

alapoktatás folyik,  
• 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a 

szakma-, vagy szakmairány választás,  

• matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből 
ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban. Ezekből a 

tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, matematikából, magyar 
nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott érettségi 

lehetőséggel,  
• a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy,  

• idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló, 
• a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít,  

• az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és 

technikusi oklevelet. 

A szakmai oktatás lehetőséget biztosít a csak érettségizettek, gimnáziumot 

végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére is. Erre 

szolgál a technikum 2 éves képzése.  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz 

tartozó tan-tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
Szakképző iskola  

Az elmúlt időszak egyértelművé tette, hogy a szakközépiskola elnevezés a diákok, 

szülők, foglalkoztatók számára nem volt értelmezhető, az iskolatípus elnevezése a 

következőkben szakképző iskola. A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati 

ismereteket adó képzés, az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, ami 

megvalósulhat szakképző iskolában, vagy duális képzőhelyen. A végzés után itt is 

nyitott a lehetőség a tanulók számára az érettségi vagy akár a technikusi képzettség 

megszerzésére. Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati 

alapoktatás történik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van 

átjárhatóság a két iskolatípus között. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával 

zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmassá teheti a tanulót egyszerű munkakörök 

betöltésére, amennyiben azt a KKK meghatározta. 
 

• Először ágazatot választ a tanuló, a 9. évfolyamon a tanuló ágazati 
alapoktatásban vesz részt, amelyben a választott ágazat közös szakmai 

tartalmait sajátítja el, illetve közismereti tárgyakat tanul  
• 9. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a 

szakma-, vagy szakmairány választás, az alapvizsga követelményei szintén 
a KKK-ban kerülnek meghatározásra  
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•9. évfolyam után még a technikummal átjárható a rendszer, mivel mind az 
ágazati alapoktatás szakmai tartalma, mind az ágazati alapvizsga teljes 

mértékben megegyezik a szakképző iskolai és a technikumi oktatásban. A 
közismeret esetében meg kell vizsgálni, melyek azok a tartalmak, amelyeket 

esetleg pótolni szükséges, amelyet a felvétel, átvételi helyi szabályokban ki 
kell fejteni.  

• 10. és 11. évfolyam szakirányú oktatás szakképző iskolában vagy duális 
képzőhelyen (duális keretek között, elsősorban vállalatnál) zajlik  

• A tanuló ösztöndíjat / a duális képzésben résztvevő a szakképzési 
munkaszerződés alapján munkabért kap  

• A tanuló a sikeres vizsga után szakmai bizonyítványt kap.  
Szakmára felkészítő szakmai oktatás  

• A szakmára felkészítő szakmai oktatás főbb jellemzői: iskolarendszerű, 

szakmajegyzék alapján történik, tanulói jogviszony kapcsolódik hozzá, ágazati 

alapoktatás és szakirányú oktatás szakaszaira bomlik, KKK alapján történik, két 

szakma és egy szakképesítés megszerzése ingyenes, a szakmai vizsga akkreditált 

vizsgaközpontban történik (átmenetként a szakképzési centrum az első öt évben 

vizsgacentrum feladatokat elláthat akkreditáció nélkül is). 
A tanítási-tanulási folyamat megtervezésének alapja a tanulási eredmény 
leírás. A tanulási eredményekre épül a teljes tanítási folyamat (beleértve a 

vizsgáztatást is). A tanulási eredmények nemcsak az adott tanulási szakasz 

(tanulási terület) követelményeinek pontosabb meghatározását teszik 
lehetővé, hanem a tanítási folyamatra, módszerek kiválasztására, értékelési 

kritériumok és feladatok meghatározására vonatkozóan iránymutatásul is 
szolgálnak az oktatók számára. A tanulási eredmény alapú szemléletnek a 

tantermi és tanműhelyi munkára is hatást kell gyakorolni. Ezért a tanítási 
stratégiát, a tanítás tartalmát, módszereit, eszközeit, az értékelést a tanulási 

eredményekből kiindulva kell meghatározni. A tanulási eredmény alapú 
képzési program esetében a hagyományos tantárgyi rendszer helyett/mellett 

eredményesebb a tanulási terület alapú oktatás. Az ilyen jellegű képzési 
program egyben más tanítási módszer-tant is igényel.  

A tanulót és az intézmény munkáját egyformán segíti a szakma 
összefüggéseinek az átlátásában, a tantárgyak kapcsolódásában az adott 

szakma gyakorlásában, ha nagyobb egységek és komplex feladatok alapján 
történik a tanulófoglalkoztatás már az iskolában is, ezért preferált a projekt 

alapú oktatás. A tantárgyak esetében is lehetőséget ad a szakképzés 

megújult rendszere a tantárgyak és témakörök nagyobb 
tananyagegységekbe történő rendezésére.  

A tanulási eredmény alapú képzési program  
A tanulási eredmény alapú képzési program esetében a hagyományos 

tantárgyi rendszer helyett/mellett eredményesebb a tanulási terület alapú 
oktatás. Ebben az esetben a képzés szervezése elsősorban projekt alapon 

történik.  

• A képzés tervezésénél a projekteket úgy kell definiálni, hogy a projekt keretében 

„oktatott” tárgyakkal lefedjék: 
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- a KKK-kban definiált TUDÁS + KÉPESSÉG + ATTITŰD + AUTONÓMIA-
FELELŐSSÉG kontextusában meghatározott kompetenciákat, valamint a 

PTT-kben ajánlott tantárgyi tanulási területi tartalmakat.  
Az oktatási projekthez definiáljuk az alábbiakat:  

- a projekt mely KKK-ban szereplő elemek teljesülését segíti,  
- a PTT-ben ajánlott képzési óraszám előírásból mennyi kapcsolódik az adott 

projekthez.  
 

A projektek kialakítása során van lehetőség arra, hogy azonos projekten több 

szakma és/vagy több évfolyam diákjai is dolgozzanak. Például egy komplex 

munkadarab elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének megfelelő 

részfeladatokat kap. A projekteknél meg kell határozni azt is, hogy a projektmunka 

intézményen belül vagy vállalati partnernél történik. 

Lehetőségek, intézményi döntés: napi projektsáv kialakítása, projektnapok 

kijelölése, projekthetek kijelölése 
Értékelés  
A tanulási eredmény alapú képzés esetében a hagyományos tantárgyi 

értékelés nem értelmezhető, így az alábbi értékelési lehetőségeket 

javasoljuk:  
• a projekt eredményének adatait (szakmától függően az 

eredménytermékek fotóját, leírását stb.) egy portfólió tároló rendszerben 
tárolják el  

• a projektmunkák értékelésénél szöveges értékelés készül, amely szintén 
eltárolásra kerül a portfólió rendszerben  

• a teljesítmény értékelésére az alábbi lehetőségek közül lehet választani: 
 - egy osztályzat a projekt feladatban nyújtott teljesítményért,  

 - egy-egy osztályzat tanulási területenként,  
 - egy-egy osztályzat tanulási témánként.  

 
Elvárások  Elemek  

Képzési szükségletek/igények felmérése  Az együttműködés fejlesztése során ki 

kell alakítani azt a protokollt, ami a 
szakképzéssel kapcsolatos igényeiket 
azonosítja.  
- Helyi gazdasági igény felmérése  
- Egyeztetés a duális partnerekkel  

- Képzési igények vagy képzési 

szükségletek azonosítása  

- A vállalkozások méretéhez, 

lehetőségeihez igazodó elvárások 
figyelembevétele  
 

Követelmények  KKK, Programtanterv  

KKK elemei  A szakma keretében ellátható 

legjellemzőbb tevékenység, valamint a 
munkaterület leírása  

A szakképzésbe történő belépés feltétele  
A szakmai oktatás megszervezéséhez 
szükséges tárgyi feltételek  
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A szakmai oktatás megszervezéséhez 
szükséges személyi feltételek  

Kimeneti követelmények  
Ágazati alapoktatás szakmai 
követelményei  

Szakirányú oktatás szakmai 
követelményei  

Tanulási/tanítási tevékenysé-gek  A szakmai program tartalmazza a 
szakképző intézményben alkalmazott 

sajátos pedagógiai módszereket, 
ideértve a projektoktatást is. A 
projektoktatás során a témaegységek 

feldolgozása, a feladat megoldása a 
tanulók érdeklődésére, a tanulók és az 

oktatók közös tevékenységére, 
együttműködésére épül a probléma 
megoldása és az összefüggések 

feltárása útján.  

Értékelés  Évközi mérések  

• mérhető legyen  
• értéket képviseljen  

• motiváló legyen  
 
Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, 

értékelésének szempontjai  
A szakmai vizsga leírása, mérésének, 

értékelésének szempontjai  
A vizsgatevékenységek 
megszervezésére, azok 

vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek  

Érettségi  
Akkreditált vizsgaközpont  

Rendszerezett egész  Egységes dokumentumrendszer, a 
Szakmai program elemeinek beépítése 
az SZMSZ-be és a Házirendbe.  

Operatív megvalósítási szint a 
Munkaterv  

Intézményi irányítás  Iskolafejlesztési dokumentumok 
készítése  

Akkreditált vizsgaközpont  
Minőségirányítás - minőségpolitika, 
valamint  
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A képzésekben felhasznált dokumentumok: 

KERESKEDELEM ÁGAZAT 

Képzési szint Dokumentum  
 

Szakképző iskolai képzés 

Kereskedelmi értékesítő  

(4 0416 13 02) 
3 éves szakképző iskolai 

képzés  

 

2020 szeptemberétől felmenő 

rendszerben (2020/21-es 

tanévtől) 

 

KKK + PTT: 2020 

 2020.05.18-án aláírt Képzési és 

Kimeneti Követelmények 

 Programterv a 13. Kereskedelem 

ágazathoz tartozó 4 0416 13 02 

Kereskedelmi értékesítő szakmához 

(2020.) 

 Közismereti kerettanterv 

Szakközépiskolai képzés 

Eladó (34 341 01) 
3 éves szakképzés  

 

2018 szeptemberétől felmenő 

rendszerben (2018/19-es 

tanévtől) 

 

KTT: 2016 

 2017. évi SZVK 

 2016. szeptember 1-től hatályos 

szakképzési kerettanterv 

 Közismereti kerettanterv 

Technikusi képzés 

Érettségi és technikus 

végzettség megszerzésére 

irányuló képzés 

 

Kereskedő és webáruházi 

technikus (5 0416 13 03) 

 

2020 szeptemberétől felmenő 

rendszerben (2020/21-es 

tanévtől) 

 

KKK + PTT: 2020 

 2020.05.18-án aláírt Képzési és 

Kimeneti Követelmények 

 Programterv a 13. Kereskedelem 

ágazathoz tartozó 5 0416 13 03 

azonosító számú Kereskedő és 

webáruházi technikus szakmához 

(2020.) 

 Közismereti kerettanterv 

Szakgimnáziumi képzés 

Szakmai ágazati érettségire 

felkészítő szakasz 

 

Kereskedő (54 341 01) 
 

 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a 

szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a 

szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 
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2018 szeptemberétől felmenő 

rendszerben 

 

KTT: 2018 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) 

NGM rendelet módosításáról 

 Az emberi erőforrások minisztere 

26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelete a 

kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 

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

módosításáról. 

Szakmai ágazati érettségire 

felkészítő szakasz 

 

Kereskedő (54 341 01) 
 

2017 szeptemberétől felmenő 

rendszerben 

 

KTT: 2017 

 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a 

szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a 

szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) 

NGM rendelet módosításáról 

 Az emberi erőforrások minisztere 

26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelete a 

kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 

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

módosításáról. 
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KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT / 

KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT 

 

Képzési szint Dokumentum 

Technikusi képzés 

Érettségi és technikus 

végzettség megszerzésére 

irányuló képzés 

 

Logisztikai technikus  

(5 1041 15 06) 

 

2020 szeptemberétől felmenő 

rendszerben (2020/21-es 

tanévtől) 

 

KKK + PTT: 2020 

 2020.05.18-án aláírt Képzési és 

Kimeneti Követelmények 

 Programterv a 15. Közlekedés és 

szállítmányozás ágazathoz tartozó 5 

1041 15 06 azonosító számú Logisztikai 

technikus szakmához (2020.) 

 Közismereti kerettanterv 

Szakgimnáziumi képzés 

Szakmai ágazati érettségire 

felkészítő szakasz – 

közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika ágazat 

 

Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző 

vállalkozási ügyintéző 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítéssel (54 841 11) 
 

2018 szeptemberétől felmenő 

rendszerben 

 

KTT: 2018 

 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a 

szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a 

szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) 

NGM rendelet módosításáról 

 Az emberi erőforrások minisztere 

26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelete a 

kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 

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

módosításáról. 

Szakmai ágazati érettségire 

felkészítő szakasz – 

közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika ágazat 

 

Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző 

vállalkozási ügyintéző 

 504/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet az 

egyes szakképzési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról (8. 

melléklet) 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel 

történő módosítása 
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érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítéssel 

(54 841 11) 
 

2017 szeptemberétől felmenő 

rendszerben  

 

 

KTT: 2017 

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

szakmai koordinációjában elkészült új 

szakgimnáziumi kerettantervek 2016. 

július 14-én frissített munkaanyaga 

 Közismereti kerettanterv 
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INFORMATIKA ÁGAZAT 

 

Képzési szint Dokumentum 
 

Szakgimnáziumi képzés 

Szakmai ágazati érettségire 

felkészítő szakasz – 

informatika ágazat  

 

Gazdasági informatikus  

(54 481 02) 

 

2018 szeptemberétől felmenő 

rendszerben 

 

KTT: 2018 

 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet a szakképzési 

kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) 

NGM rendelet és a szakképzési 

kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) 

NGM rendelet módosításáról szóló 

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról 

 Az emberi erőforrások minisztere 

26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelete a 

kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII.21.) EMMI rendelet módosításáról. 

Szakmai ágazati érettségire 

felkészítő szakasz – 

informatika ágazat  

 

Gazdasági informatikus 

(54 481 02) 

 

2016 szeptemberétől felmenő 

rendszerben  

 

KTT: 2016 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

 A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 

(VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 

 504/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet az 

egyes szakképzési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról (8. 

melléklet) 

 Közismereti kerettanterv 

 



830 

 

KREATÍV ÁGAZAT 

 

Képzési szint Dokumentum 

Technikusi képzés 

Érettségi és technikus 

végzettség megszerzésére 

irányuló képzés 

 

Dekoratőr 

(5 0212 16 07) 

 

2020 szeptemberétől felmenő 

rendszerben (2020/21-es 

tanévtől) 

 

KKK + PTT: 2020 

 2020.05.18-án aláírt Képzési és 

Kimeneti Követelmények 

 Programterv a 16. Kreatív ágazathoz 

tartozó 5 0212 16 07 azonosító számú 

Dekoratőr szakmához (2020.) 

 Közismereti kerettanterv 

Érettségi és technikus 

végzettség megszerzésére 

irányuló képzés 

 

Nyomdaipari technikus 

(5 0211 16 11) 

 

2020 szeptemberétől felmenő 

rendszerben (2020/21-es 

tanévtől) 

 

KKK + PTT: 2020 

 2020.05.18-án aláírt Képzési és 

Kimeneti Követelmények 

 Programterv a 16. Kreatív ágazathoz 

tartozó 5 0211 16 11 azonosító számú 

Nyomdaipari technikus szakmához 

(2020.) 

 Közismereti kerettanterv 

 

Érettségire/szakmai érettségire épülő szakképzés 
 

- Kereskedő és webáruházi technikus: Érettségire épülő technikus képzés, 

13-14. évfolyam, nappali és esti tagozat 

 

- Logisztikai technikus: Érettségire épülő technikus képzés, 13-14. évfolyam, 

nappali és esti tagozat 

 

- Kereskedő: Ágazati érettségire épülő szakképzés, 13. évfolyam, nappali 

tagozat 

 

- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző: Ágazati érettségire épülő 

szakképzés, 13. évfolyam, nappali tagozat 
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- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző: Érettségire épülő szakképzés, 

14. évfolyam, nappali és esti tagozat 
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 2. A szakmastruktúra általános elvei 

 2.1 A szakképzésre vonatkozó konkrét szabályozás szintjei: 

- a kiemelt követelményeket meghatározó Képzési és kimeneti 

követelmények, valamint programtanterv, mely rendeletben jelenik meg, 

betartása mindenki számára kötelező;  

- a kiemelt követelményeket meghatározó Szakmai és 

vizsgakövetelmények, valamint Szakképzési kerettanterv, mely 

rendeletben jelenik meg, betartása mindenki számára kötelező;  

- a tanítási – tanulási, képzési folyamatot leíró helyi tanterv vagy képzési 

program, mely nincs központilag meghatározva. Ezek kialakítása az 

iskola, illetve a képző intézmény felelőssége. 

2.2 A szakképzés szerkezete iskolánkban: 

 

Szakképző iskolai képzés 

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó alapképzés, amely ágazati 

alapvizsgával zárul. 9. évfolyam végén van átjárhatóság a technikus képzés irányába különbözeti 

vizsga nélkül. 10-11. évfolyamon duális képzés folyik. A 11. évfolyam végén a tanulók szakmai 

vizsgát tesznek, és szakképesítést szereznek. A képzés megszervezése a hatályos Képzési és 

kimeneti követelmények, a Programtantervek, és a közismereti kerettanterv előírásai szerint 

történik.   

 

Szakközépiskolai képzés 

A szakközépiskola 9-11. évfolyamán a szakképesítés megszerzésére felkészítő, és közismereti 

képzés folyik párhuzamosan. A képzés végén a diákok OKJ-s szakképesítést szereznek. A 

képzés megszervezése a hatályos Szakmai és vizsgakövetelmények, a szakképzési 

kerettantervek, és a közismereti kerettanterv előírásai szerint történik.   
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Technikusképzés 

A technikusképzés 5 éves. Az első két évben ágazati alapismereteket adó képzés, amely ágazati 

alapvizsgával zárul, a 11-12-13. évfolyamokon duális képzés folyik, a Nemzeti alaptantervre 

épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan. A 13. évfolyam végén a tanulók 

sikeres vizsga esetén érettségi és technikusi végzettséget szereznek egyidejűleg. 

 

Szakgimnáziumi képzés 

A szakgimnázium kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi 

végzettséghez kötött - a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással 

párhuzamosan - a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. 

 

Szakgimnáziumi tanulóink számára (az adott érettségi végzettséghez kötött ágazati 

szakképesítés vonatkozásában) a 504/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet az egyes 

szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 8. mellékletében foglalt 

mellék-szakképesítések választhatók. Az iskola szakmánként egy mellék-

szakképesítés választását biztosítja 10 fő jelentkezése esetén. 

 

A szakgimnázium a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára előírt szakmai érettségi 

vizsgatárgy követelményei szerint felkészít a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető 

érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsga vizsgakövetelményeit - a közismereti érettségi 

vizsga követelményeinek figyelembevételével - az ágazatokra előírt kötelező szakmai érettségi 

vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki. 

 

A szakgimnázium az ágazati szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán 

felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. 
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A technikum/szakgimnázium tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamán ágazati érettségi 

végzettséghez kötött, a Szakmajegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga 

ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. 

 

Iskolánkban két tanítási nyelvű képzés is folyik. Ezen osztályok közismereti 

tantárgyfelosztását és az óraszámokat a vonatkozó Oktatási Program szabályozza. 

A szakmai tantárgyak órafelosztása és óraszámai a szakgimnáziumi képzésben 

megegyeznek a 4 évfolyamos képzés órafelosztásával és óraszámaival, a 

technikumban az 5 éves képzés óraszámaival. 

 

 

Felnőttoktatás 

A szakképzések megszervezhetők felnőttoktatás keretében is.  

 

Iskolánk tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez 

kötött, az OKJ-ban és a Szakmajegyzékben meghatározottak szerint a szakmai 

érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára 

történő felkészítés folyik.  

 

A felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a 2020/21-es tanévben induló 

képzések esetében a programtanterv, korábban indult képzések esetében a 

szakképzési kerettanterv alapján kell megszervezni. A felnőttoktatás óraszámait az 

iskolarendszerű nappali képzésre kialakított óraszámok a választott munkarendnek 

megfelelő arányosításával alakítjuk ki.  
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Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a 

gyakorlati képzés óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott 

gyakorlati óraszám hatvan százaléka. Az elméleti képzés óraszáma a nappali 

rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább ötven százaléka. Az 

esti képzésben évközi külső gyakorlatot nem tervezünk. 
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 3. Az iskolánkban folyó szakképzés elvei és céljai 

Alapelvek 

 Tanulóink szakmai ismereteinek megalapozása, az egyes szakmai részterületek 

sajátosságainak ismertetése; 

 a fogyasztói érdekvédelem és a környezetvédelem kiemelt szerepe; 

 hosszú távon a szakmai értékek közvetítése; 

 érettségi utáni szakmaválasztás elősegítése, orientálása; 

 a szakképesítések megszerzéséhez szükséges ismeretek magas szintű, a 

munkapiaci igényeknek megfelelő oktatása; 

 az ágazatra, szakmacsoportra jellemző, a szakképesítések megszerzéséhez, 

későbbi műveléséhez szükséges kompetenciák kialakítása, erősítése. 

 

Alapvető célok 

 Korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező 

szakemberek, ügyintézők képzése; 

 ennek érdekében gyakorlat-orientált, kompetencia-alapú szakképzés kialakítása, 

amelyet megalapoz és támogat a széleskörű szakmai alapismereteket és 

készségeket kialakító, erősítő ágazati szakmai oktatás.  

 

Stratégiai célok 

 A távlati munkaerő-piaci tendenciák figyelembe vételével történő szakmai 

oktatás. 

 A tanulók személyiségfejlesztése, munkaszocializációs képességeik kialakítása. 

 Jó együttműködés kialakítása a szakképzésben érdekelt gazdálkodó 

szervezetekkel, kamarával, érdekképviseleti, felügyeleti szervekkel. 
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Funkcionális részcélok 

 A szakképző iskolai / szakközépiskolai szakképzésben a szükséges 

alapismeretek, készségek rögzítése, fejlesztése, a szakmai vizsgára való 

felkészítés. 

 A technikusképzés / szakgimnáziumi oktatás kereteinek biztosítása, felkészítés 

az érettségi és szakmai vizsgákra úgy, hogy a diákok megszerezzék a 

szakképzés elsajátításához szükséges kompetenciákat. 

 Felkészítés a gazdasági jellegű felsőoktatási intézményekben történő 

továbbtanulásra. 

 Szakmai érettségire/érettségire épülő szakképzés megszervezése. 
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 4. A képzésbe történő belépés különös szabályai 

 

A Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikumába az iskolára érvényes 

általános felvételi eljárási szabályok szerint lehet bekerülni.  

 

A szakképző iskolai képzésbe történő belépés feltétele a Képzési és kimeneti 

követelményekben rögzített „A szakképzésbe történő belépés feltételei” pontban 

rögzítetteknek való megfelelés. 

 

A technikusi képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel, a központi felvételi eljárás 

keretében mért teljesítmény alapján, továbbá a Képzési és kimeneti 

követelményekben rögzített „A szakképzésbe történő belépés feltételei” pontban 

rögzítetteknek való megfeleléssel lehet belépni. 

 

Az érettségire épülő szakképző évfolyamokra –13-14. évfolyam – a hatályos KKK 

/ SZVK és a hatályos jogszabályok által megszabott feltételek megléte esetén lehet 

belépni.  

 

Az iskolánkban ágazati szakmai érettségit szerzett tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi 

vizsgát követően továbbtanul-e a szakgimnázium komplex szakmai vizsgára felkészítő 

szakképzési évfolyamán. 

 

A belépés lehetséges érettségivel, vagy szakirányú szakmai ágazati érettségivel. 

Ennek megfelelően a képzés lehet: 

 2 éves az 1/13. és a 2/14. évfolyamon   

Az 1/13. évfolyamon azokat az ismereteket sajátítja el a diák, amiket a 
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technikumi képzés során elsajátítottak az ágazati szakmai érettségivel 

rendelkezők.   

 1 éves az 5/13. évfolyamon 
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 5. Számonkérés, értékelés általános szabályai 

 

A számonkérés írásbeli, szóbeli és gyakorlati formáit egyaránt alkalmazzuk, 

kiemelt figyelmet fordítunk az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, 

valamint a gyakorlati feladatok, tevékenységek magas szintű begyakoroltatására. 

 

A teljesítménymérés, értékelés alapját a szakképesítések képzési és kimeneti 

követelményeiben, illetve a szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 

szakmai kompetenciák szintjei és a szakmai ismeretek alkalmazási típusai 

adják.  

 

Alapvető elvárás, hogy félévenként minden tanulónak legalább 2 érdemjegye 

legyen az egyes szakmai tantárgyakból. Az éves témazáró dolgozatok száma meg 

kell, hogy egyezzen az adott tantárgy heti óraszámával, de minimum félévenként 

egy. 

 

A számonkérés formái és azok súlyozása megegyezik a pedagógiai programban 

foglaltakkal.  

 

Amennyiben a gyakorlati óraszám megosztásra kerül az iskola és a külső 

gyakorlati hely között, és a tanuló a külső gyakorlati helyen is kap érdemjegyet, 

úgy valamennyi jegy együttes beszámításra kerül. Az elégséges félévi, illetve év 

végi érdemjegyhez a jegyek átlagának el kell érnie az 1,8 tizedet. 
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 6. A vizsgákról 

 

6.1 Szakmai vizsga 

A szakmai vizsgák vizsgatevékenységekből állnak, melyek nem vizsgatantárgyak 

keretében, hanem vizsgafeladatokon keresztül értékelik az egyének 

kompetenciakészletét, mivel a kompetencia alapú kimeneti szabályozás esetén 

nincs értelme szakmai elméletről és szakmai gyakorlatról beszélni. Egy 

kompetencia alapú kimeneti szabályozás esetén az elmélet és a gyakorlat 

elválasztása nem lehetséges. 

 

A diákok komplex szakmai vizsgát tesznek, melyben egy vizsgatevékenység több 

modul ismereteit, és több területen elvárt kompetenciák együttesét méri.  

 

A szakmai vizsgák időpontja: 

Iskolarendszerű szakképzésben a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgákat a 

meghatározott vizsgaidőszakokban lehet tartani, amelyek a következők:  

Vizsgaidőszak Jelentkezési határidő 

Február-március Előző év december 1-ig  

Május – június  Február 15-ig 

Október-

november 

Augusztus 31-ig 

 

Az értékelés és az eredmények meghatározása: 

A képzési és kimeneti követelményekben / szakmai és vizsgakövetelményben 

előírt vizsgarészek teljesítésétől függően a szakmai vizsgán  

 szakképesítés,  

 rész-szakképesítés,  

 szakképesítés-ráépülés szerezhető.   
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A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján 

szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap.  

 

Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó nem teljesítette a megjelölt 

feltételeket. Szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzését célzó sikertelen 

szakmai vizsga esetén, ha az egyes vizsgarészekből elért teljesítmény 

elérhetővé teszi, rész-szakképesítést, illetve másik rész-szakképesítést igazoló 

bizonyítványt kell kiadni.  

 

Ha a vizsgázó a szakmai vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, 

pótlóvizsgát tehet.  

 

Tanulmányi versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott 

vizsgatevékenység teljesítményét 100 %-osnak kell tekinteni.  

 

6.2 A szakgimnáziumi és technikumi ágazati szakmai érettségi vizsga 

A szakgimnáziumi/technikumi tanulók az ágazatnak megfelelő szakmai 

tárgy(ak)ból tesznek érettségi vizsgát – a kötelező érettségi vizsgatárgyak mellett -, 

ennek vizsgaidőszaka megegyezik a jelenlegi érettségi vizsgák időszakával.. A 

vizsgatárgyakat, a vizsgára bocsátás feltételeit, a vizsga menetét, körülményeit, 

értékelését az érettségire vonatkozó jogszabályok részletezik.  
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 7. A kimenő szakképzések óraszámai 

 

Eladó (34 341 01) 

 

- 3 éves szakközépiskolai képzés 

- KTT: 2016 

- SZVK: 2017 

 évfolyam 
9. 10. 11. 

Összes közismereti óra 18 11 9,5 
 

Szakmai modulok/tantárgyak elmélet 
gyakor-

lat 
elmélet 

gyakor-

lat 
elmélet 

gyakor-

lat 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek       

Kereskedelmi ismeretek 3  2  1  

Kereskedelmi gyakorlat  6  
15  

(1 bent, 

14 kint) 
 

13,5 

(0 bent, 

13,5 

kint) 
10027-16 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása       

Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret 2      

10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása       

Élelmiszer- és vegyi áruismeret  1  2  1,5  

10029-16 A műszaki cikkek 

forgalmazása       

Műszakicikk áruismeret   2,5  1,5  

11691-16 Eladástan       

Eladástan – eladási ismeretek 0,5  0,5    

Eladástan – eladás idegen nyelven     1  

Eladási gyakorlat  2  1  2 

11499-12 Foglalkoztatás II.        

Foglalkoztatás II.      0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I.       

Foglalkoztatás I.     2  

Szabad sáv 2,5 2 2,5 

Szakmai kommunikáció 1  1  1  
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Élelmiszer- és vegyi áruismeret  1      

Eladási gyakorlat  0,5    1,5 

Kereskedelmi ismeretek   1    

Összes szakmai óra 17 25 25,5 

Összefüggő nyári gyakorlat 140 140  

 
* Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell 

megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelésóra keretében), 

amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti 

öt testnevelésóra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így 

annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

** A szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt. 

 

Kereskedő (54 341 01) 

 

- 4 éves szakgimnáziumi képzés 

- 5 éves két tanítási nyelvű szakgimnáziumi képzés nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

 

1.) 2018. szeptember 1-től érvényes kerettanterv alapján 

 

 

Szakmai 

modulok/tantárgyak 
elmélet gyakor

lat 
elmélet gyakor

lat 

 

elmélet 
gyakor

lat 
 

elmélet 
gyakor 

lat 

FŐ SZAKKÉPESÍTÉS 6 2 6 4 4 2 4 1 

10032-12 Marketing     
 

 
 

 

Marketing     2  2  

 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 

Összes közismereti óra 27 24 24 23 
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11718-16 Üzleti levelezés 

és kommunikáció 
 

        

Levelezés  1        

Gépírás 1        

10031-16 A főbb 
árucsoportok 

forgalmazása  
        

Élelmiszer- és vegyi 

áruismeret   2      

Műszakicikk áruismeret   2      

Bútor- és lakástextil 

áruismeret 1        

Ruházati áruismeret 1        

11992-16 Kereskedelmi 
ismeretek         

Kereskedelmi 
ismeretek  

 
2 
 

 2  2  2  

Üzletviteli gyakorlat    2     

12057-16 Kereskedelmi 

gazdálkodás         

Kereskedelmi gazdaságtan 

gyakorlat  2  2  2  1 

MELLÉK 

SZAKKÉPESÍTÉS     2 3  4 

11691-16 Eladástan         

Értékesítés        2 
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Szakmai idegen nyelv      1   

10027-16 Ruházati cikkek 

és a vegyes iparcikkek 

forgalmazása 
        

Ruházati és vegyes 

iparcikk áruismeret     2    

11992-16 Kereskedelmi 

ismeretek         

Pénztárkezelési és 

bizonylatkitöltési gyakorlat      2  2 

Ágazati szakmai 

kompetenciák erősítése   2    3  

Összefüggő nyári 

gyakorlat  140 140  

 

A mellék szakképesítés választás bevezetése miatt a szakmai órák száma a 11-12. 

évfolyamokon heti 5, illetve 4 órával csökken, és ezen órák szakmát támogató 

közismereti keretben kerülnek felhasználásra. 

 

Szakmát támogató közismereti tárgyak: 

11. évfolyam: 

 - 4 óra szakmai projekt 

 - 1 óra gazdasági matematika 

12. évfolyam: 

 - 3 óra szakmai projekt 

 - 1 óra gazdasági matematika 
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2.) 2017. szeptember 1-től érvényes kerettanterv alapján 

 

 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 

Összes közismereti óra 24 24 25 25 

 

Szakmai 

modulok/tantárgyak 
elmélet gyakor

lat 
elmélet gyakor

lat 

 

elmélet 
gyakor

lat 
 

elmélet 
gyakorl

at 

10032-12 Marketing     
 

 
 

 

Marketing     
1 
 

 
1 
 

 

11718-16 Üzleti levelezés 

és kommunikáció 
 

        

Levelezés  
1,5 
  

2 
      

10031-16 A főbb 
árucsoportok 

forgalmazása  
        

Élelmiszer- és vegyi áru 

ismeret     2  
 

2 
 

 

Műszaki cikk áruismeret     
 
2 
 

 
 
2 
 

 

Ruházati- és bútor 

áruismeret 
1,5 
        

11992-16 Kereskedelmi 
ismeretek         

Kereskedelmi 
ismeretek  

3 
  

3 
      

Kereskedelmi gyakorlat I.  
2 
       

Kereskedelmi gyakorlat II.  
1 
  

2 
  

1* 
  

1* 
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11691-16 Eladástan         

Eladástan  
1 
        

Eladás idegen nyelven     1*  1*  

Eladási gyakorlat    
2 
  

1* 
  

1* 
 

11508-16 Kereskedelmi 

gazdálkodás         

Kereskedelmi gazdaságtan   
1,5 
  

1,5 
  

2 
  

Kereskedelmi gazdaságtan 

gyakorlat    
1,5 
  

0,5 
 

 

 
 

10027-16 A ruházati 

cikkek és 
a vegyes iparcikkek 
forgalmazása 

        

Iparcikk áruismeret 
1 
 

 

 

 

      

Összes szakmai óra 11 12 10 / 7* 10 / 7* 

Összefüggő nyári 

gyakorlat  140 140  

 

A mellék szakképesítés választás bevezetése miatt a szakmai órák száma a 11-12. 

évfolyamokon heti 3-3 órával csökken, és ez a heti 3 óra szakmát támogató 

közismereti keretben kerül felhasználásra. 

 

A mellék szakképesítéshez tartozó órákat * jelöli. 

 

Szakmát támogató közismereti tárgyak: 

11-12. évfolyam: 

 - 1 óra gazdasági földrajz 

 - 1 óra szakmai projekt 

 - 1 óra gazdasági matematika 
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3.) 2016. szeptember 1-től érvényes kerettanterv alapján 

 

 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 

Összes közismereti óra 24 24 25 25 

 

Szakmai 

modulok/tantárgyak 
elmélet gyakor

lat 
elmélet gyakor

lat 

 

elmélet 
gyakor

lat 
 

elmélet 
gyakor 

lat 

10032-12 Marketing     
 

 
 

 

Marketing     
1 
 

 
1 
 

 

11718-16 Üzleti levelezés 

és kommunikáció 
 

        

Levelezés  
1,5 
  

2 
      

10031-16 A főbb 
árucsoportok 

forgalmazása  
        

Élelmiszer- és vegyi áru 

ismeret     2  
 

2 
 

 

Műszaki cikk áruismeret     
 
2 
 

 
 
2 
 

 

Ruházati- és bútor 

áruismeret 
1,5 
        

11992-16 Kereskedelmi 
ismeretek         

Kereskedelmi 
ismeretek  

3 
  

3 
      

Kereskedelmi gyakorlat I.  
2 
       

Kereskedelmi gyakorlat II.  
1 
  

2 
  

1* 
  

1* 
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11691-16 Eladástan         

Eladástan  
1 
        

Eladás idegen nyelven     1*  1*  

Eladási gyakorlat    
2 
  

1* 
  

1* 
 

11508-16 Kereskedelmi 

gazdálkodás         

Kereskedelmi gazdaságtan   
1,5 
  

1,5 
  

2 
  

Kereskedelmi gazdaságtan 

gyakorlat    
1,5 
  

0,5 
 

 

 
 

10027-16 A ruházati 

cikkek és 
a vegyes iparcikkek 
forgalmazása 

        

Iparcikk áruismeret 
1 
 

 

 

 

      

Összes szakmai óra 11 12 10 / 7* 10 / 7* 

Összefüggő nyári 

gyakorlat  140 140  

 

A mellék szakképesítés választás bevezetése miatt a szakmai órák száma a 11-12. 

évfolyamokon heti 3-3 órával csökken, és ez a heti 3 óra szakmát támogató 

közismereti keretben kerül felhasználásra. 

 

A mellék szakképesítéshez tartozó órákat * jelöli. 

 

Szakmát támogató közismereti tárgyak: 

11-12. évfolyam: 

 - 1 óra gazdasági földrajz 

 - 1 óra szakmai projekt 

 - 1 óra gazdasági matematika 
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Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző – vállalkozási ügyintéző szakmai 

tartalommal (54 841 11) 

 

- 4 éves szakgimnáziumi képzés 

- 5 éves két tanítási nyelvű szakgimnáziumi képzés nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

 

1.) 2018. szeptember 1-től érvényes kerettanterv alapján 

 

 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 

Összes közismereti óra 27 24 24 23 

 

Szakmai 

modulok/tantárgyak 
elmélet gyakor

lat 
elmélet gyakor

lat 

 

elmélet 
gyakor

lat 
 

elmélet 
gyakor

lat 

FŐ SZAKKÉPESÍTÉS 8 0 7 4 2 2 2 4 

10496-16 Közlekedés-

szállítási alapok     
 

 
 

 

Közlekedési alapfogalmak 3        

Közlekedés technikája   3  1    

Közlekedés üzemvitel     1    

Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat        2 

10036-16 A raktáros 

feladatai         

Raktározási folyamatok 2  2      

Raktározás gyakorlat    1  2   



852 

 

11786-16 Raktárvezető 

feladatai         

A raktározás szerepe és 

mutatószámai   2      

Raktárvezetés gyakorlat    2     

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció         

Kommunikáció alapjai 3        

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat    1     

10651-12 Vezetési, jogi, 

gazdasági és marketing 

ismeretek 
        

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti 

ismeretek 
      2  

Marketing, vezetés, 

szervezés gyakorlat        2 

MELLÉK 

SZAKKÉPESÍTÉS     6 1 3 3 

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása         

Gazdasági és jogi 

alapismeretek     1    

Ügyviteli gyakorlatok      0,5   

Általános statisztika       0,5  

Pénzügyi alapismeretek     1    

Adózási alapismeretek     0,5    
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Számviteli alapismeretek       1  

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási 

és adózási feladatok 
        

Vállalkozásfinanszírozás     1    

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat      0,5   

Adózás       1  

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata        1 

10152-16 Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodási feladatai 
        

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása     0,5    

Üzleti terv készítése     1    

10153-16 Könyvvezetési 

feladatok         

Könyvvezetés       0,5  

Pénzforgalmi könyvvitel 

gyakorlat        1 

10154-16 Munkaerő 

gazdálkodás         

Munkaerő-gazdálkodás     1    

Bérszámfejtési gyakorlat        1 

Összefüggő nyári 

gyakorlat  140 140  
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A mellék szakképesítés választás bevezetése miatt a szakmai órák száma a 11-12. 

évfolyamokon heti 7, illetve 6 órával csökken, és ezen órák szakmát támogató 

közismereti keretben kerülnek felhasználásra. 

 

Szakmát támogató közismereti tárgyak: 

11. évfolyam: 

 - 3 óra szakmai projekt 

 - 2 óra gazdasági matematika 

 - 2 óra gazdaságföldrajz 

12. évfolyam: 

 - 3 óra szakmai projekt 

 - 2 óra gazdasági matematika 

 - 1 óra gazdaságföldrajz 
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2.) 2017. szeptember 1-től érvényes kerettanterv alapján 

 

 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 

Összes közismereti óra 24 24 25 25 

 

Szakmai 

modulok/tantárgyak 
elmélet 

gyakor 

lat 
elmélet 

gyakor 

lat 

elmélet gyakor 

lat 

elmélet gyakor 

lat 

11504-16 Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása         

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 1        

Ügyviteli gyakorlatok  0,5       

Általános statisztika   0,5      

Pénzügyi alapismeretek   1      

Adózási alapismeretek   0,5      

Számviteli alapismeretek     1*    

11506-16 

Vállalkozásfinanszírozási 

és adózási feladatok 
        

Vállalkozásfinanszírozás     1*    

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat        1* 

Adózás     1*    

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata        1* 
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10152-16 Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodási feladatai 
        

Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodása 
    0,5*    

Üzleti terv készítés       1*  

10153-16 Könyvvezetési 

feladatok         

Könyvvezetés     0,5*    

Pénzforgalmi könyvvitel 

gyakorlat        1* 

10154-16 Munkaerő-

gazdálkodás         

Munkaerő-gazdálkodás     1*    

Bérszámfejtési gyakorlat        1* 

10496-16 Közlekedés-

szállítási alapok         

Közlekedési alapfogalmak 3        

Közlekedés technikája   4      

Közlekedésüzemvitel 

gyakorlat    2     

10036-16  A raktáros 

feladatai         

A raktározási folyamatok 3        

Speciális áruk raktározása 1        
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Raktározás gyakorlat  2,5       

11781-16 A raktárvezető 

feladatai         

Raktározás szerepe   1      

Raktározás működtetése és 

mutatószámai   1      

Raktárvezetés gyakorlat    2     

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció         

Kommunikáció alapjai     3    

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat  1    2   

10651-12 Vezetési, jogi, 

gazdasági, marketing 

ismeretek 
        

Vezetői, jogi, gazdasági, 

marketing elméleti 

ismeretek 
      3  

Marketing gyakorlat        1 

Vezetés, szervezés 

gyakorlat        1 

Összes szakmai óra 12 12 10 / 5* 10 / 5* 

Összefüggő nyári 

gyakorlat  140 140  

 

A mellék szakképesítés választás bevezetése miatt a szakmai órák száma a 11-12. 

évfolyamokon heti 5-5 órával csökken (2019/2020-as tanévtől kezdődően), és ez a 

heti 5 óra szakmát támogató közismereti keretben kerül felhasználásra. 

 

A mellék szakképesítéshez tartozó órákat * jelöli. 
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Szakmát támogató közismereti tárgyak: 

11-12. évfolyam: 

 - 1 óra közlekedésföldrajz 

 - 2 óra szakmai projekt 

 - 2 óra gazdasági matematika 
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Gazdasági informatikus (54 481 02) 

 

- 4 éves szakgimnáziumi képzés 

- 5 éves két tanítási nyelvű szakgimnáziumi képzés nyelvi előkészítő 

évfolyammal 

 

1.) 2018. szeptember 1-től érvényes kerettanterv alapján 
 

 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 

Összes közismereti óra 27 24 24 23 

 

Szakmai 

modulok/tantárgyak 
elmélet gyakor

lat 
elmélet gyakor

lat 

 

elmélet 
gyakor

lat 
 

elmélet 
gyakor

lat 

FŐ SZAKKÉPESÍTÉS 4 4 5 6 2 4 1 4 

10815-16 

Információtechnológiai 

alapok 
    

 
 

 
 

IT alapok 1  1      

IT alapok gyakorlat  2  1     

11997-16 

Hálózati ismeretek I.         

Hálózatok I.   2  1    

Hálózatok I. gyakorlat    2  2  2 

11625-16 

Programozás és 

adatbázis-kezelés 
        

Programozás 1  1  1  1  

Programozás gyakorlat  2  3  2  2 
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11999-16  

Informatikai szakmai 

angol nyelv 
        

IT szakmai angol nyelv 2  1      

MELLÉK 

SZAKKÉPESÍTÉS     3 2 3 4 

12010-16 

Nyílt forráskódú 

rendszerek kezelése 
        

Linux alapok     1    

Linux alapok gyakorlat      2   

12008-16 

Irodai szoftverek haladó 

szintű használata 
        

Irodai szoftverek       1  

Irodai szoftverek gyakorlat        4 

Ágazati szakmai 

kompetenciák erősítése     2  2  

Összefüggő nyári 

gyakorlat - - - - 

 

A mellék szakképesítés választás bevezetése miatt a szakmai órák száma a 11-12. 

évfolyamokon heti 5, illetve 7 órával csökken, és ezen órák szakmát támogató 

közismereti keretben kerülnek felhasználásra. 

 

Szakmát támogató közismereti tárgyak: 

11. évfolyam: 

 - 5 óra szakmai projekt 

12. évfolyam: 

 - 7 óra szakmai projekt 
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2.) 2016. szeptember 1-től érvényes kerettanterv alapján 

 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 

Összes közismereti óra 24 24 25 25 

 

tantárgy 
évfolyam 

9. 10. 11. 12. 
Szakmai 

modulok/tantárgyak 
elmélet 

gyakor 
lat 

elmélet gyakor

lat 

elmélet gyakor

lat 
elmélet gyakor 

lat 

11996-16 

Információtechnológiai 

alapok 
        

IT alapok 1  1      

IT alapok gyakorlat  2  1     

11997-16 

Hálózati ismeretek I.         

Hálózatok I.   1  1  1  

Hálózatok I. gyakorlat    2  3  2 

11625-16 

Programozás és adatbázis-

kezelés 
        

Programozás 1  1  1  1  

Programozás gyakorlat  2  2  2  2 

11999-16  

Informatikai szakmai 

angol nyelv 
        

IT szakmai angol nyelv 2  2      

12010-16 

Nyílt forráskódú 

rendszerek kezelése 
        



862 

 

Linux alapok     1*    

Linux alapok gyakorlat      2*   

12008-16 

Irodai szoftverek haladó 

szintű használata 
        

Irodai szoftverek       1*  

Irodai szoftverek gyakorlat        3* 

12009-16 

Informatikai szakmai 

orientáció 
        

IT szakorientáció 1  1      

IT szakorientáció gyakorlat  2  1     

Összes szakmai óra 11 12 10 / 7* 10 / 6* 

Összefüggő nyári 

gyakorlat 
- - - - 

 

A mellék szakképesítés választás bevezetése miatt a szakmai órák száma a 11. 

évfolyamon heti 3, a 12. évfolyamon heti 4 órával csökken (2018/2019-es tanévtől 

kezdődően), és ezek az órák szakmát támogató közismereti keretben kerülnek 

felhasználásra. 

 

A mellék szakképesítéshez tartozó órákat * jelöli. 

 

Szakmát támogató közismereti tárgyak: 

11. évfolyam: 

 - 1 óra fizika 

 - 1 óra szakmai projekt 

 - 1 óra gazdasági matematika 

12. évfolyam: 

 - 1 óra fizika 

 - 2 óra szakmai projekt  

- 1 óra gazdasági matematika 
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8.  Érettségire épülő kimenő szakképzések és óraszámaik 

8.1. Ágazati érettségire épülő egy éves képzés, nappali tagozat 

 

 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

 Iskolai előképzettség: ágazati érettségi végzettség 

 Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

A szakképesítéssel rendelkező kompetenciáit, a szakképesítéssel legjellemzőbben 

betölthető munkakör(ök) és foglalkozás(ok) felsorolását, a szakmai 

követelményeket, valamint a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeit a 

mindenkori aktuális Szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza.  

Elérhetőség: www.nive.hu/szakképzési dokumentumok/Szakmai és 

vizsgakövetelmények 

KERESKEDŐ 

KTT: 2016 
5/13 

Szakmai modulok/tantárgyak elmélet 
gyakorl

at 

11499-12 Foglalkoztatás II.   

Foglalkoztatás II. 0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I.   

Foglalkoztatás I. 2  

10032-12 Marketing   

Marketing 2,5  

Marketing gyakorlat  4 

10031-16 A főbb árucsoportok 

forgalmazása 
  

http://www.nive.hu/szakképzési
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Ruházati- és bútor áruismeret 1  

11508-16 Kereskedelmi gazdálkodás   

Kereskedelmi gazdaságtan 5  

Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat  4,5 

10033-16 Vállalkozási, vezetési 

ismeretek 
  

Vállalkozástan 2,5  

11719-16 Vállalkozási gyakorlat   

Ügyvitel 2  

Vállalkozási gyakorlat  7 

Szabad sáv 4 

Szakmai idegen nyelv 3  

Osztályfőnöki óra 1  

Összes óra / hét 35 

 

LOGISZTIKAI ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

ÜGYINTÉZŐ 

(Pénzügyi ügyintéző és vámügyintéző 

érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítéssel) 

KTT: 2016 

5/13 

Szakmai modulok/tantárgyak elmélet 
gyakorl

at 

11499-12 Foglalkoztatás II.   

Foglalkoztatás II. 0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I.   
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Foglalkoztatás I. 2  

10501-16 Szállítmányozási ügyintézői 

feladatok 
  

Általános szállítmányozási ismeretek 4  

Ágazati szállítmányozási ismeretek 7  

Szállítmányozás gyakorlat  5 

10036-16 Logisztikai ügyintézői 

feladatok 
7  

Logisztika  5,5 

Logisztikai tervezés gyakorlat   

Szabad sáv 4 

Szakmai idegen nyelv 3  

Osztályfőnöki óra 1  

Összes óra / hét 35 

 

8.2. Érettségire épülő két éves képzés, nappali és esti tagozat 

 

 Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség 

 Elméleti képzési idő aránya: 60% 

 Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

A szakképesítéssel rendelkező kompetenciáit, a szakképesítéssel legjellemzőbben 

betölthető munkakör(ök) és foglalkozás(ok) felsorolását, a szakmai 

követelményeket, valamint a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeit a 

mindenkori aktuális Szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza.  

Elérhetőség: www.nive.hu/szakképzési dokumentumok/Szakmai és 

vizsgakövetelmények 

http://www.nive.hu/szakképzési
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LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

ÜGYINTÉZŐ  

(Vállalkozási ügyintéző szakmai tartalommal)  

KTT: 2018 

 

2/14 

14.e 

Szakmai modulok/tantárgyak elmélet 
gyakorla

t 

Szakmai idegen nyelv 4 / 2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
  

Foglalkoztatás II. 0,5 / 0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I.   

Foglalkoztatás I. 2 / 1  

10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok   

Általános szállítmányozási ismeretek 4 / 2  

Ágazati szállítmányozási ismeretek 7 / 3,5  

Szállítmányozási ismeretek gyakorlat  

5 / 3 

(3 bent, 

2 kint) 

10036-16 Logisztikai ügyintéző feladatai   

Logisztika 7 / 3,5  

Logisztikai tervezés gyakorlat  

5,5 / 3 

(0 bent, 

5,5 kint) 

Osztályfőnöki óra 1 / 0  

Összes óra / hét 36 / 18,5 

 

A pirossal kiemelt óraszámok az esti képzés óraszámát jelölik.  

 

 

 

 



867 

 

 

9. Az ágazati alapoktatás megszervezése 
 

Az új struktúra alapelve szerint az iskolarendszer feladata, hogy széles ágazati szakmai 

alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon. Ezzel az ágazati alaptudással 

lehet a duális gyakorlati képzésben hatékonyan elsajátítani a speciális szakmai ismereteket. Az 

iskolából kikerülő szakemberek ezzel a biztos szakmai alaptudással és a tanulás képességével 

lesznek képesek a felnőttképzés és a vállalati továbbképzés rendszerében megújítani a tudásukat 

szakmai karrierjük során. 

Intézményünkben alkalmazott iskolatípus az új szakképzési struktúrában: 

Szakképző iskola 

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két 

évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott 

a lehetőség megfelelő iskolatípus választásával az érettségi vagy akár a technikusi képzettség 

megszerzésére. 

A szakképző iskolában képzik a szakmák mestereit. A harmadik év végén a tanulók 

szakképzettséget szerezhetnek. 

Technikum 

A technikum 5 éves. Az első két évben ágazati alapoktatás folyik, amelyet alapvizsga zár 

le. Ezután kezdődik a szakmai oktatás, amelynek végén szakmai érettségi vizsgát tesznek a 

tanulók. 

Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés 

első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti 

vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas 

egyszerű munkakörök betöltésére. A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, 

gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére. Erre szolgál 

a technikum 2 éves képzése. 

 

Az ágazati alapvizsga alapelvei, szabályai 

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

91. §-a szerint: 

„(1) Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt 

vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és 

kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt 

vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. (2) Az 

ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai 

tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

(2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében 

azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. (3) A 

szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és 

az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző 

intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A vizsgabizottság 

elnöke a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult. (4) Az ágazati alapvizsga 

teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati alapvizsga 

bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol.” 

 

Az alapvizsga előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának szabályai 

 

Az alapvizsga leírása az adott ágazat leírásában található. 
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A képzési program célja: a tanítási-tanulási folyamat értelme, iránya, törekvései 

 

A szakképző intézmény a KKK és a programtanterv alapján saját maga – a képzési 

program tekintetében egyeztetve a duális képzőhellyel - készítik el a szakmai programját. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az új szakképzési rendszer eredményes működtetésében rendkívül jelentős a 

szakképző iskola és a duális képzőhely szoros és tényleges együttműködése.  

Egy képesítés tanulási eredményeinek meghatározásakor a munkaerő-piaci igényeken 

alapuló képzési célból kell kiindulni. A képzési cél lehet valamilyen átfogó értelmezése az elérni 

kívánt eredménynek, viszont egyértelműnek és iránymutatónak kell lennie, és a képzési célból 

levezethetőnek kell lennie a képzési követelményeknek. 

A képzési cél meghatározását követi a képzés követelményeinek tanulási eredmény alapú 

kidolgozása, majd a tanítási folyamat (tartalom, stratégia, módszer, eszköz, időtartam stb.) és az 

értékelési kritériumok és módszerek meghatározása.  

 

A tanulási eredmények eléréséhez vezető út 

 

A tanulási eredmények elérését segíti a megfelelő tanítási-tanulási módszer. Ezen az úton 

a tanulót különböző innovatív tanítás-tanulás módszertani megoldásokkal, tanulástámogatással 

kell segíteni.  

A tanítási stratégia, a tanítás tartalma, módszerei, eszközei, az értékelés a tanulási 

eredményekből kiindulva kerül meghatározásra. Át kell gondolni, hogy az adott tanulási 

eredményeket milyen tartalmakkal, módszerekkel, feladatokkal, eszközökkel lehet a 

legeredményesebben fejleszteni, illetve objektív módon értékelni.   

A TEA alapú szakmai programunkban a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a projekt 

alapú oktatást is alkalmazzuk. A TEA szemléletű képzési terv több rugalmasságot ad a 

differenciált oktatásra. Ezt biztosítják a javasolt óraszámok is, amelyek egy-egy tanulási 

eredmény elérésére lehetőséget biztosít a minimális és maximális óraszám tervezésére.  

A tanítási-tanulási folyamat megtervezésének alapja a tanulási eredmény leírás. A tanulási 

eredményekre épül a teljes tanítási folyamat (beleértve a vizsgáztatást is). A tanulási eredmények 

nemcsak az adott tanulási szakasz (tanulási terület) követelményeinek pontosabb meghatározását 

teszik lehetővé, hanem a tanítási folyamatra, módszerek kiválasztására, értékelési kritériumok és 

feladatok meghatározására vonatkozóan iránymutatásul is szolgálnak az oktatók számára.  

A tanulási eredmény alapú szemléletnek a tantermi és tanműhelyi munkára is hatást kell 

gyakorolni.  

A tanulási folyamat közben (esetleg elején) és végén objektív és megbízható módon kell 

értékelni, hogy a tanuló hol tart a tanulási eredmények elsajátításában, milyen módon tudja 

bizonyítani és bemutatni az általa birtokolt tanulási eredményeket. 

A tanulót és az intézmény munkáját egyformán segíti a szakma összefüggéseinek az 

átlátásában, a tantárgyak kapcsolódásában az adott szakma gyakorlásában, ha nagyobb egységek 

és komplex feladatok alapján történik a tanulófoglalkoztatás már az iskolában is, ezért preferált a 

projekt alapú oktatás.  

A tantárgyak esetében is lehetőséget ad a szakképzés megújult rendszere a tantárgyak és 

témakörök nagyobb tananyagegységekbe történő rendezésére 

A képzési cél meghatározását követi a képzés követelményeinek tanulási eredmény alapú 

kidolgozása, majd a tanítási folyamat (tartalom, stratégia, módszer, eszköz, időtartam stb.) és az 

értékelési kritériumok és módszerek meghatározása.  

A tanulási eredmény alapú megközelítésnek lényegi eleme a mérés-értékelés. Objektív 

mérőeszközökkel kell mérni és értékelni, hogy az egyén birtokolja-e a kívánt/meghatározott 

tanulási eredményeket. Minden tanulási eredménynek értékelhetőnek kell lennie – ez azt jelenti, 

hogy úgy kell őket megfogalmazni, hogy alkalmas módszerrel megállapítható legyen, hogy a 
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tanuló elérte-e az adott tanulási eredményt, vagy nem. Ugyanakkor egy-egy feladattal több 

tanulási eredményt összevontan is mérhetünk és értékelhetünk.  

Az oktatási folyamat központi elemévé tehát a tanulási eredmények egyértelmű 

azonosítása, megfogalmazása válik, amelyet összhangba kell hozni a tanítási folyamattal 

(tananyag tartalma, tananyag felépítése, oktatási módszerek, tanítási stratégiák, eszközök, 

tanulástámogatás, időszükséglet, oktatási környezet) és az értékeléssel.  

A három elemnek harmonizálnia, illeszkednie kell egymáshoz. Ezáltal lesz a teljes 

oktatási folyamat átgondolt, strukturált, következetes, és ez teszi az oktatási folyamat egészét 

átláthatóbbá és értelmezhetőbbé mindenki számára.  

A tanulási eredmény alapú oktatási tevékenység folyamata 

 Tanulási eredmény - Tanítási folyamat - Mérés-Értékelés 

 

A tanulási eredmény alapú képzési program: képzés szervezése projekt alapon a 

hagyományos tantárgyi keretek között 

 

Projekt módszer alkalmazása iskolánkban 

A különböző ágazati képzésekben tanuló tanulók szinte mindegyike más-más gyakorlati 

képzőhelyen dolgozik. A képzőhelyeken oktatók és az iskolai oktatók közösen dolgozzák ki a 

projektfeladatokat, melyeket leginkább projekthét keretében valósítják meg. 

A projektek keretében a gyerekek 1-1 komplex feladat megoldásán dolgoznak, amelynek 

eredménye egy valóságos produktum. A feladat megoldása során a tanuló maga törekszik az 

egyes részproblémák megoldásához szükséges tudás megszerzésére, s ez motiválja is őt egyben. 

Nagy előnye, hogy az ismeretek valósággal telnek meg, s nem maradnak pusztán elméletek 

maradnak. A tanulók a produktum közben sajátítják el tudásukat és technikáikat. 

A projekteken keresztül és a hagyományos tantárgyi keretek között történő oktatás 

szervezése átgondolt szervezési feladat. A hatékony szervezéshez szükséges a diákok és az 

oktatók órarendjének külön történő kezelése, valamint el kell dönteni, hogy az oktatási projektek 

milyen idősávban valósulhatnak meg. Három lehetséges oktatás-szervezési modell közül 

választhatunk a tanulók aktuális tudásszintjének megfelelően. 

Napi projektsáv kialakítása  

Ebben a változatban az intézmény kijelöl egy olyan sávot, amikor a diákok az oktatási 

projekten dolgoznak. A projektmunkában több oktató segíti őket. A fennmaradó időben a 

tantárgyi struktúrában oktatható tárgyak oktatása történik meg. Ez a módszer alkalmazható, ha a 

munkafolyamat megszakítható és napi néhány órás munka másik nap folytatható. 

Projektnapok kijelölése  

Ebben a változatban az intézmény kijelöl olyan napokat, amikor a diákok az oktatási 

projekten dolgoznak. A projektmunkában több oktató segíti őket. A fennmaradó időben a 

tantárgyi struktúrában oktatható tárgyak oktatása történik meg. Ez a módszer alkalmazható, ha 

szükséges a hosszabb egybefüggő időszak a feladatok végrehajtására, és a munka tárgya nem 

tárolható el. 

Projekthetek kijelölése  

Ebben a változatban az intézmény az éves projektmunkát néhány hétbe sűríti. A 

projektmunkában több oktató segíti a projektre szerveződő tanuló csoportokat. A fennmaradó 

hetekben a tantárgyi struktúrában oktatható (főleg köznevelési) tárgyak oktatása történik meg.  

Ez a módszer alkalmazható, ha szükséges a hosszabb egybefüggő időszak a feladatok 

végrehajtására, és a munka tárgya nem tárolható el, valamint a projekt több szakma és/vagy 

évfolyam együttműködését igényli egy nagyobb, összetett feladat végrehajtásánál. 
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10. A szakirányú oktatás duális képzőhelyeken 

    
Intézményünkben a szakmajegyzékben meghatározott szakmára, szakmairányra felkészítő 

szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. A szakmai oktatás a képzési 

és kimeneti követelmények alapján ágazati alapoktatásban és szakirányú oktatásban történik.  

A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásban a szakképző 

intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A 

szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben 

részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a gazdasági 

kamara közreműködése mellett sem biztosítható.  

A szakirányú oktatás a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybe-

függő gyakorlatból vagy a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és 

gyakorlatból áll.  

 

Szakirányú oktatást a duális képzőhely, illetve a szakképző intézmény (együtt: szakirányú 

oktatást folytató szervezet) folytathat. A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú 

oktatásra vonatkozó képzési programmal, amely szakmánként, az adott szakma program-

tantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez 

kapcsolódóan az elméleti ismeretek, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati 

feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait. 

Az együttműködésnek több formája különböző kombinációban megjelenhet a helyi igényeknek 

megfelelően.  

Az iskolai tantárgyfelosztás elkészítését nagymértékben befolyásolja a duális képzőhelyekkel 

történő együttműködés formája, ami meghatározza a szükséges humán erőforrás igényt is 

(Szakmai összes óraszám - kihelyezhető órák száma / hetek száma / 21 v. 22). 

A szakképző intézmény azon évfolyamain, amelyeken közismereti oktatás nem folyik, a 

szakképzés a tanév és a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető. (Szkt. 34.§ (1) b)  

 

Hagyományos együttműködés  

A duális képzőhelyi követelményeknek való megfelelés esetén a tanuló közvetlenül a 

vállalkozóval köt szakképzési munkaszerződést. Amennyiben egy ágazatra jellemző egy 

speciális üzemi méret, egységesen kezelhető. Amennyiben minden vállalat mikro-és kisvállalat, 

közel azonos feltételekkel, erőforrásokkal (humán és eszközrendszer), ebben az esetben a 

szakmai órák szakmai elméleti tartalmait az intézmény egységesen saját erőforrásai 

felhasználásával megszervezi. 
A szakirányú oktatás célja a szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismeretek és 

készségek elsajátítása, mely képessé teszi a tanulót a szakma keretében ellátandó 

munkatevékenységek elvégzésére, azok gyakorlatban történő alkalmazására, valamint felkészítse 

a tanulót a szakmai vizsgára. A szakirányú oktatásban a részvétel kötelező. 

A duális képzésben tanulóink szakirányú oktatása szakirányú oktatást folytató gazdálkodó 

szervezeteknél zajlik. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor szervezhető, ha a 

tanuló duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a gazdasági kamara 

közreműködése mellett sem biztosítható. Ebben az esetben a szakirányú oktatás a szakképző 

intézmény tanműhelyében teljesíthető. 
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A duális képzés és az intézmény kapcsolata 

A duális szakképzésben a legfontosabb az iskola és a duális képzőhely közötti:  

• rendszeres kapcsolattartás,  

• információ- és tapasztalatcsere,  

• együttműködés.  

A kulcsszó a partnerség, vagyis olyan kapcsolat kialakítása, melynek keretében  

• a vállalkozás tananyag-igényeit is figyelembe veszik az elméleti oktatásban,  

• a tanulók kiválasztása az iskola segítségével történik,  

• az iskolai tanárokat is megismertetik a vállalkozásnál folyó képzéssel.  

 

Elvárás, hogy a vállalkozásnál rendszeres vendég legyen az osztályfőnök vagy a szakmai 

elméleti tanár, az iskolában pedig a gyakorlati oktató, aki tanulói iskolai rendezvényein is részt 

vehet. 

A duális szakképzés teljes körű megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítunk 

ki minden érintett gazdasági szereplővel, más szakképző intézményekkel, szakmai szervezetekkel, 

a területi kamarákkal, a duális képzésben résztvevő képzőhelyekkel és a munkaerő-piaci 

partnerekkel szakképzési irányító szervezettel. 

 

A duális képzési partnereink 

Folyamatosan bővítjük azoknak a vállalkozásoknak a körét, akikkel együttműködünk a 

szakirányú képzési tevékenységben. Duális képzőhely partnereink azok a szakirányú oktatásra 

jogosult gazdálkodó szervezetek közül kerülnek ki, melyek a területileg illetékes gazdasági 

kamara engedélyével rendelkeznek. A cégek száma folyamatosan változik, melyet intézményünk 

rendszeresen nyomon követ. 

 

A kifutó képzéseinkben a nyári gyakorlat szervezése során egyéb gazdálkodó szervezetek 

is bekapcsolódhatnak a gyakorlati képzésbe. Számukra a kamarai jogosultság nem szükséges, 

azonban a Szakképzési Törvény által előírt oktatói megfelelőséget az intézmény – a gazdasági 

kamarákkal konzultálva – minden esetben szigorúan ellenőrzi. 

 

A duális képzés előnyei 

Az iskolával partneri kapcsolatban álló duális képzőhelyeken tanulóink a szakirányú 

oktatás keretében a naprakész szakmai ismereteket sajátítják el a gyakorlati oktatókkal 

együttműködve és figyelembe véve a szakképző intézmény képzési programját. 

A gazdálkodó szervezet a szakirányú képzés során közvetlenebbül és eredményesebben 

tudja közvetíteni a munka világának elvárásait. A duális képzés során a tanuló olyan 

kompetenciákat sajátít el, amelyek a sikeres munkaerőpiacra történő belépéshez 

nélkülözhetetlenek. A duális képzésben a gyakorlati oktatón keresztül szerzi a tanuló a legtöbb 

szakirányú ismeretet. 

A duális képzőhely feladatai 

 Az intézménnyel történő rendszeres kommunikáció 

o a gyakorlati oktató rendszeres kapcsolatban legyen a diákok osztályfőnökével és 

szaktanáraival, sőt közös esetmegbeszéléseket is tartsanak 

o a gyakorlati oktató értékelje a tanuló munkáját, adjon visszajelzést 

o a gyakorlati oktató kísérje figyelemmel az oktatott tanulóik iskolai életét is. 
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o a gyakorlati oktató szóban és írásban is jelezze a szakképző intézmény duális 

képzésért felelős személy részére, amennyiben a tanuló hiányzik, vagy késik a 

munkából 

 Az intézményi adminisztráció vezetése 

o a munkanapló naprakész vezetése 

o az elektronikus napló rendszeres kitöltése (a tananyagtartalom, a hiányzások, és az 

érdemjegyek rögzítése) 

 

A duális képzés előkészítésére, szervezésére és lebonyolítására 

vonatkozó szabályok 
     A 9. évfolyam második félévében a szakképző osztályok tanulói, a 10. évfolyam második 

félévében a technikumi tanulók, az első félév végén pedig a 13. évfolyam tanulói ágazati 

alapvizsgát tesznek. 

A sikeres ágazati alapvizsgát követően a tanuló a szakképző intézmény segítségével 

szakirányú oktatást folytató gazdálkodó szervezetet választ. A sikeres kiválasztási folyamatot 

követően a gazdálkodó szervezet és a duális képzésben részt vevő tanuló szakképzési 

munkaszerződést kötnek. 

A szakirányú oktatás a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő 

gyakorlatból vagy a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és 

gyakorlatból áll. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a szorgalmi időszakban teljesítendő 

szakirányú oktatás igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés 

keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével- szakirányú oktatás nem szervezhető. 

A szakirányú oktatás időtartama napi nyolc órát, ha a tanuló fiatal munkavállaló, a napi 

hét órát nem haladhatja meg. A napi szakirányú oktatást hat és huszonkét óra között kell 

megszervezni. A duális képzőhelynél szakirányú oktatásra nem kerülhet sor, ha a tanuló 

közismereti oktatási napján a foglalkozásainak a száma az adott napon meghaladja a négy 

foglalkozást, a szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden 

tanuló részvétele kötelező, a tanuló vizsgája napjain, illetve, amikor a munkajogi szabályok 

szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. 

Kiemelten fontos a gazdálkodó szervezet duális képzéséért felelős személy szakmai 

kompetenciája. A cégek felelőssége, hogy megfelelő gyakorlati oktatót válasszanak, akinek a 

végzettsége megfelel a törvényi előírásoknak, valamint olyan pedagógiai kompetenciákkal 

rendelkezzen, melyek szükségesek a megfelelő motiválásra és tudásátadásra. Ebben a területileg 

illetékes gazdasági kamarák is támogatják a gazdálkodói szervezeteket. 

Azok a duális képzőhelyek fogadhatnak tanulót, amelyek a területileg illetékes gazdasági 

kamara ide vonatkozó engedélyével rendelkeznek. 

A duális képzésbe újonnan belépő gazdálkodó szervezet esetében a gazdasági kamarák 

egy bevezető/minősítő ellenőrzés keretében meggyőznek arról, hogy a vállalat/szervezet 

rendelkezik-e a szakirányú képzés eredményes megvalósításához szükséges – jogszabályban 

előírt – személyi és tárgyi feltételekkel. 

A duális képzés során a gazdálkodó szervezetek – a KKK és a programterv alapján 

összeállított – foglalkozási naplót vezetnek, illetve a szakképző intézmény által kiadott 

munkanaplót vezetik a tanulóval együtt. 

A foglalkoztatott tanulók szakmai értékelése érdemjeggyel történik naponta vagy hetente, 

illetve havonta. Szöveges értékelést nem kapnak a tanulók, de a gyakorlati oktató szóban minden 

esetben ad visszajelzést az elkészült termékre vagy az elvégzett munkafolyamatra vonatkozóan. 

A szakmai vizsga előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának szabályai 

 

A szakmai vizsga leírása az adott ágazat leírásában található. 
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11. Az új szakképzések óraszámai 

 
 

Kereskedelmi értékesítő (4 0416 13 02) 

 

- 3 éves szakképző iskolai képzés 

- 2020/21-es tanévtől érvényes KKK és PTT alapján 

- 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben 

 

 

évfolyam 

 1/9. 2/10. 3/11. 

Tanítási területek/tantárgyak    

Munkavállalói ismeretek    

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv    

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 

Gazdálkodási tevékenység 

ellátása 

   

Gazdasági ismeretek 216 0 0 

Vállalkozások működtetése 72 0 0 

Üzleti kultúra és 

információkezelés 

   

Kommunikáció 108 0 0 

Digitális alkalmazások 162 0 0 

Kereskedelmi egység 

működtetése 

   

Kereskedelmi ismeretek 0 252 279 
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A képzés órakeretének legalább 

40%-át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

Üzlet működtetése 

A képzés órakeretének legalább 

50%-át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

0 180 31 

Pénztárgépkezelés 

A képzés órakeretének legalább 

90%-át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

0 0 78 

Termékismeret és –forgalmazás 

A képzés órakeretének legalább 

50%-át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

0 198 155 

Üzleti kommunikáció 

A képzés órakeretének legalább 

50%-át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

0 180 93 

Összes szakmai óra 576 810 698 

Összefüggő nyári gyakorlat - 140 - 
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Kereskedő és webáruházi technikus (5 0416 13 03) 

 

- 5 éves technikusképzés 

- 2020/21-es tanévtől érvényes KKK és PTT alapján 

- 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben 

 évfolyam 

 9. 10. 11. 12. 13. 

Tanítási 

területek/tantárgyak 

     

Munkavállalói ismeretek      

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv      

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 

Gazdálkodási tevékenység 

ellátása 

     

Gazdasági ismeretek 108 108 0 0 0 

Vállalkozások működtetése 0 72 0 0 0 

Üzleti kultúra és 

információkezelés 

     

Kommunikáció 36 72 0 0 0 

Digitális alkalmazások 90 72 0 0 0 

A kereskedelmi egységek 

általános működtetése 

     

Kereskedelem alapjai 

A képzés órakeretének 

legalább 60%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

0 0 108 162 62 
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stb.) kell lebonyolítani. 

Termékismeret 

A képzés órakeretének 

legalább 70%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 126 72 31 

Vállalkozási ismeretek 

A képzés órakeretének 

legalább 40%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 0 124 

Kereskedelmi gazdaságtan 

A képzés órakeretének 

legalább 30%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 108 108 62 

E-kereskedelem/Digitális 

világunk 

     

Digitalizáció 0 0 54 54 31 

Webáruház működtetése 

A képzés órakeretének 

legalább 50%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 0 186 

Jogi ismeretek 0 0 0 0 31 

Marketing      

Marketing alapjai 0 0 72 72 0 
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A képzés órakeretének 

legalább 40%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

Marketing kommunikáció 

A képzés órakeretének 

legalább 50%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 0 186 

Összes szakmai óra 252 324 468 468 775 

Összefüggő nyári gyakorlat - - 140 140 - 

 

 

 

Logisztikai technikus (5 1041 15 06) 

 

- 5 éves technikusképzés 

- 2020/21-es tanévtől érvényes KKK és PTT alapján 

- 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben 

- Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás 

 évfolyam 

 9. 10. 11. 12. 13. 

Tanítási 

területek/tantárgyak 

     

Munkavállalói ismeretek      

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv      

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 

Gazdálkodási tevékenység      
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ellátása 

Gazdasági ismeretek 108 108 0 0 0 

Vállalkozások működtetése 0 72 0 0 0 

Üzleti kultúra és 

információkezelés 

     

Kommunikáció 36 72 0 0 0 

Digitális alkalmazások 90 72 0 0 0 

Közlekedés      

Közlekedési alapok 0 0 108 0 0 

Közlekedés technikája és 

üzemvitele 

0 0 144 0 0 

Szállítmányozás      

Külkereskedelmi és 

vámismeretek 

0 0 72 0 0 

Általános szállítmányozás 0 0 0 108 72 

Ágazati szabályozások 0 0 0 144 0 

Szállítmányozói feladatok 

A képzés órakeretének 

legalább 50%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 0 174 

Raktározás      

Raktározási alapok 

A képzés órakeretének 

legalább 50%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 72 0 0 
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Raktári tárolás és 

anyagmozgatás 

A képzés órakeretének 

legalább 50%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 72 0 0 

Raktári mutatószámok 0 0 0 72 0 

A raktárirányítás rendszere 

A képzés órakeretének 

legalább 50%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 0 60 

Raktárvezetés 

A képzés órakeretének 

legalább 50%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 0 48 

Logisztika      

Logisztikai alapok 

A képzés órakeretének 

legalább 20%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 36 50 

Beszerzési logisztika 

A képzés órakeretének 

legalább 20%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 36 46 
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Készletezési logisztika 

A képzés órakeretének 

legalább 20%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 18 54 

Termelési logisztika 

A képzés órakeretének 

legalább 20%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 18 54 

Elosztási logisztika 

A képzés órakeretének 

legalább 20%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 18 68 

Minőség a logisztikában 

A képzés órakeretének 

legalább 20%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 0 0 60 

Összes szakmai óra 252 324 468 450 748 

Összefüggő nyári gyakorlat - - - 140* - 

 

* Amennyiben az intézmény választása szerint a szakirány oktatása a tanítási 

évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból áll. 

 

 

 

Dekoratőr (5 0212 16 07) 

 

- 5 éves technikusképzés 
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- 2020/21-es tanévtől érvényes KKK és PTT alapján 

- 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben 

 évfolyam 

 9. 10. 11. 12. 13. 

Tanítási 

területek/tantárgyak 

     

Munkavállalói ismeretek      

Munkavállalói ismeretek 0 18 0 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv      

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 

Vizuális alapok      

Tervezés és kivitelezés 

A képzés órakeretének 

legalább 70%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

108 126 0 0 0 

A vizuális tervezés szoftverei 

A képzés órakeretének 100%-

át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

108 108 0 0 0 

A vizuális tervezés 

alapismeretei 

36 72 0 0 0 

Művészetelmélet és 

ábrázolás 

     

Térábrázolási rendszerek 0 0 0 36 62 

Rajz 0 0 72 72 108 
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A képzés órakeretének 

legalább 80%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

Művészettörténet 0 0 72 72 62 

Technológia gyakorlat 1-2. 

A képzés órakeretének 

legalább 70%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 36 36 93 

Tervezés 

A képzés órakeretének 

legalább 60%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 36 36 31 

Árurendezés 1-2. 

A képzés órakeretének 

legalább 70%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 108 72 140 

Térrendezés 

A képzés órakeretének 

legalább 70%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

0 0 41 72 93 

Dekoratőri grafika 

A képzés órakeretének 

legalább 70%-át gyakorlati 

0 0 36 36 47 
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helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

Összes szakmai óra 252 324 401 432 698 

Összefüggő nyári gyakorlat - - 50 55 - 

 

 

 

Nyomdaipari technikus (5 0211 16 11) 

 

- 5 éves technikusképzés 

- 2020/21-es tanévtől érvényes KKK és PTT alapján 

- 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben 

Vizuális ágazati alapoktatás 

 évfolyam 

 9. 10.    

Tanítási 

területek/tantárgyak 

     

Munkavállalói ismeretek      

Munkavállalói ismeretek 0 18    

Vizuális alapok      

Tervezés és kivitelezés 

A képzés órakeretének 

legalább 70%-át gyakorlati 

helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

108 126    

A vizuális tervezés szoftverei 

A képzés órakeretének 100%-

át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell 

108 108    
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lebonyolítani. 

A vizuális tervezés 

alapismeretei 

36 72    

Összes szakmai óra 252 324    

Összefüggő nyári gyakorlat - -    

 

 

11.1 Érettségire épülő új szakképzés és óraszámai 
 

Logisztikai technikus (5 1041 15 06) 

 

- érettségi utáni 2 éves képzés 

- 2020/21-es tanévtől érvényes KKK és PTT alapján 

- 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben 

 

LOGISZTIKAI TECHNIKUS 1/13.  

1. félév 

1/13. 

2. félév 

2/14. 

Tanítási területek/tantárgyak    

Munkavállalói ismeretek    

Munkavállalói ismeretek 18 / 9 0 / 0 0 / 0 

Munkavállalói idegen nyelv    

Munkavállalói idegen nyelv 0 / 0 0 / 0 62 / 31 

Gazdálkodási tevékenység ellátása    

Gazdasági ismeretek 108 / 54 0 / 0 0 / 0 

Vállalkozások működtetése 72 / 36 0 / 0 0 / 0 

Üzleti kultúra és információkezelés    

Kommunikáció 72 / 36 0 / 0 0 / 0 

Digitális alkalmazások 162 / 81 0 / 0 0 / 0 

Közlekedés    
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Közlekedési alapok 72 / 36 0 / 0 36 / 18 

Közlekedés technikája és üzemvitele 54 / 27 78 / 39 0 / 0 

Szállítmányozás    

Külkereskedelmi és vámismeretek 39 / 20 0 / 0 33 / 17 

Általános szállítmányozás 0 / 0 36 / 18 144 / 72 

Ágazati szabályozások 0 / 0 108 / 54 36 / 18 

Szállítmányozói feladatok 

A képzés órakeretének legalább 50%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 0 / 0 174 / 

105 

Raktározás    

Raktározási alapok 

A képzés órakeretének legalább 50%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 72 / 44 0 / 0 

Raktári tárolás és anyagmozgatás 

A képzés órakeretének legalább 50%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 72 / 44 0 / 0 

Raktári mutatószámok 0 / 0 30 / 15 42 / 21 

A raktárirányítás rendszere 

A képzés órakeretének legalább 50%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 0 / 0 60 / 36 

Raktárvezetés 

A képzés órakeretének legalább 50%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

0 / 0 0 / 0 48 / 28 
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üzem stb.) kell lebonyolítani. 

Logisztika    

Logisztikai alapok 

A képzés órakeretének legalább 20%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 14 / 8 72 / 43 

Beszerzési logisztika 

A képzés órakeretének legalább 20%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 36 / 22 46 / 28 

Készletezési logisztika 

A képzés órakeretének legalább 20%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 18 / 11 54 / 32 

Termelési logisztika 

A képzés órakeretének legalább 20%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 18 / 11 54 / 32 

Elosztási logisztika 

A képzés órakeretének legalább 20%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 18 / 11 68 / 41 

Minőség a logisztikában 

A képzés órakeretének legalább 20%-

át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 

üzem stb.) kell lebonyolítani. 

0 / 0 0 / 0 60 / 36 

Összes szakmai óra 597 / 299 500/ 250 989 / 

558 
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Összefüggő nyári gyakorlat - 160 / 96 - 

 

A pirossal kiemelt óraszámok az esti képzés óraszámát jelölik.  
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12. Az új szakmákhoz kapcsolódó projekttervek 

 
 

12.1 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 
13. KERESKEDELEM ágazathoz tartozó  

5 0416 13 03  

KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS SZAKMÁHOZ 

  
 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

1/13.  2/14.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

 
Évfolyam összes óraszáma  252  324  468  468  775  2287  1116  992  2108  

M
u
n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek  18  0  0  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés  5              5  5     5  

Munkajogi alapismeretek  5              5  5     5  

Munkaviszony létesítése  5              5  5     5  

Munkanélküliség  3              3  3     3  

M
u
n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y
el

v
 (

te
ch

n
ik

u
s 

sz
ak

m
ák

 e
se

té
n

) Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  0  62  62  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések              11  11     11  11  

Önéletrajz és motivációs levél              20  20     20  20  

„Small talk” – általános társalgás              11  11     11  11  

Állásinterjú              20  20     20  20  

G
az

d
ál

k
o

d

ás
i 

te
v

ék
en

y
sé

g
 e

ll
át

ás
a 

Gazdasági ismeretek  108  108  0  0  0  216  108  0  108  

Gazdasági alapfogalmak  24              24  12     12  
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A háztartás gazdálkodása  33              33  12     12  

A vállalat termelői magatartása  51              51  12     12  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai     27           27  10     10  

Jogi alapfogalmak     15           15  10     10  

Tudatos fogyasztói magatartás     15           15  10     10  

Marketing alapfogalmak     24           24  17     17  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok     27           27  25     25  

 

 

Vállalkozások működtetése  0  72  0  0  0  72  72  0  72  

A vállalkozások gazdálkodása     9           9  9     9  

A gazdálkodási folyamatok elszámolása     27           27  27     27  

Statisztikai alapfogalmak     36           36  36     36  

 Tanulási terület összóraszáma  108  180  0  0  0  288  180  0  180  

Ü
zl

et
i 

k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

ác
ió

k
ez

el
és

 

Kommunikáció  36  72  0  0  0  108  72  0  72  

Kapcsolatok a mindennapokban  18              18  8     8  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18              18  18     18  

A kommunikációs folyamat     36           36  22     22  

Ön- és társismeret fejlesztése     36           36  24     24  

Digitális alkalmazások  90  72  0  0  0  162  162  0  162  

Munkavédelmi ismeretek  4              4  4     4  

Tízujjas vakírás  68  36           104  104     104  

Digitális alkalmazások  18  36           54  54     54  

Tanulási terület összóraszáma  126  144  0  0  0  270  234  0  234  

A
 k

er
es

k
ed

el
m

i 

eg
y

sé
g

ek
 

ál
ta

lá
n
o

s 

m
ű

k
ö
d

te
té

se
 

Kereskedelem alapjai  0  0  108  162  62  332  234  93  327  

Áruforgalmi folyamat        80  72  62  214  144  62  206  

Munka-, tűz- és balesetvédelem        10        10  8     8  
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Környezetvédelem        18        18  18     18  

Digitális és analóg eszközök használata           54     54  36  23  59  

Pénzkezelés           36     36  28  8  36  

Termékismeret  0  0  126  72  31  229  234  0  234  

Árufőcsoportok        18        18  18     18  

Specifikus termékismeret        36        36  36     36  

Árurendszerek        18        18  18     18  

Csomagolástechnika        36        36  30     30  

Termékkihelyezés és forgalmazás        18     20  38  58     58  

 

 

Fogyasztóvédelmi alapok           54     54  42     42  

Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban           18  11  29  32     32  

Vállalkozási ismeretek  0  0  0  0  124  124  0  124  124  

Gazdasági szervezetek              8  8     8  8  

A vállalkozások vagyona és finanszírozása  
            36  36     36  36  

A közbeszerzés alapjai              9  9     9  9  

Likviditás és cash-flow              10  10     10  10  

Hatóságok és felügyeleti szervek              9  9     9  9  

Üzleti tervezés              52  52     52  52  

Kereskedelmi gazdaságtan  0  0  108  108  62  278  144  124  268  

Árképzés        36        36  36     36  

Készletgazdálkodás        36        36  36     36  

Humán erőforrás szervezés        36  18     54  46     46  

Közterhek           18  8  26  26     26  

Költségek           36     36     36  36  

Eredményesség           36  22  58     56  56  
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Vagyonvizsgálat              32  32     32  32  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  342  342  279  963  612  341  953  
E
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Digitalizáció  0  0  54  54  31  139  0  124  124  

Rendszer felépítése és működése        27        27     27  27  

Multimédiás és kommunikációs alkalmazások  
      27        27     27  27  

Weblapkészítés és működtetés           27     27     27  27  

Adatbáziskezelés           27     27     17  17  

Mobil alkalmazások              22  22     18  18  

Szoftverhasználati jogok              9  9     8  8  

Webáruház működtetése  0  0  0  0  186  186  0  186  186  

Online vállalkozások              60  60     60  60  

 Online kereskedelmi platformok              42  42     42  42  

Logisztikai feladatok              48  48     48  48  

Ügyfélkapcsolatok menedzselése              36  36     36  36  

Jogi ismeretek  0  0  0  0  31  31  0  31  31  

Üzemeltetés jogi feltételei              7  7     7  7  

Általános szerződési feltételek              6  6     6  6  

Szerzői jog              6  6     6  6  

Adatvédelmi szabályok, GDPR              6  6     6  6  

A pénzforgalom szabályozása              6  6     6  6  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  54  54  248  356  0  341  341  

M
ar

k
et

in
g

 

Marketing alapjai  0  0  72  72  0  144  72  62  134  

A marketing sajátosságai és területei        8        8  8     8  

Vásárlói magatartás        16        16  16     16  
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Piackutatás, -szegmentáció és célpiaci marketing  
      16        16  16     16  

Termékpolitika        16        16  16     16  

Árpolitika        16        16  16     16  

Értékesítéspolitika           36     36     31  31  

Szolgáltatásmarketing           36     36     31  31  

Marketing kommunikáció  0  0  0  0  186  186  0  186  186  

Reklám              24  24     24  24  

Személyes eladás              36  36     36  36  

Eladásösztönzés              36  36     36  36  

Direkt marketing              18  18     18  18  

Arculatkialakítás              36  36     36  36  

Online marketing              36  36     36  36  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  72  72  186  330  72  248  320  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  0  140  140        160        
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Projektek évfolyamonként a KERESKEDELEM ágazathoz tartozó  

5 0416 13 03  

KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS SZAKMÁHOZ 
 

Évfolyam 9. Projekt 10. Projekt 11. Projekt 12. Projekt 13. Projekt 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 
Évfolyam összes óraszáma  252  

 
324  

 
468  

 
468  

 
775  

 
2287  

M
u
n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek  18  - 0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

18  

Álláskeresés  5                   5  

Munkajogi alapismeretek  5                   5  

Munkaviszony létesítése  5                   5  

Munkanélküliség  3                   3  

M
u
n
k
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i 
id

eg
en

 

n
y
el

v
 (

te
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n
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u
s 
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m
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n

) Munkavállalói idegen nyelv  0   0  

 

0  

 

0  

 

62  16 62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések                  11  2 11  

Önéletrajz és motivációs levél                  20  4 20  

„Small talk” – általános társalgás                  11  5 11  

Állásinterjú                  20  5 20  

G
az

d
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k
o

d
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i 
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v
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y

sé
g
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lá

tá
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Gazdasági ismeretek  108  44 108  68 0  

 

0  

 

0  

 

216  

Gazdasági alapfogalmak  24  20                 24  

A háztartás gazdálkodása  33  24                 33  

A vállalat termelői magatartása  51                   51  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai      27               27  

Jogi alapfogalmak      15  10             15  



894 

 

Tudatos fogyasztói magatartás      15  15             15  

Marketing alapfogalmak      24  18             24  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok      27  25             27  

 

 

Vállalkozások működtetése  0  

 

72  36 0  

 

0  

 

0  

 

72  

A vállalkozások gazdálkodása      9               9  

A gazdálkodási folyamatok elszámolása      27  20             27  

Statisztikai alapfogalmak      36  16             36  

 Tanulási terület összóraszáma  108   180   0   0   0   288  

Ü
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i 

k
u
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ú
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s 
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k
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Kommunikáció  36  14 72  30 0  

 

0  

 

0  

 

108  

Kapcsolatok a mindennapokban  18  7                 18  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18  7                 18  

A kommunikációs folyamat      36  15             36  

Ön- és társismeret fejlesztése      36  15             36  

Digitális alkalmazások  90  22 72  30 0  

 

0  

 

0  

 

162  

Munkavédelmi ismeretek  4  4                 4  

Tízujjas vakírás  68   36               104  

Digitális alkalmazások  18  18 36  30             54  

Tanulási terület összóraszáma  126   144   0   0   0   270  

A
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 Kereskedelem alapjai  0  

 

0  

 

108  48 162  80 62  20 332  

Áruforgalmi folyamat          80  40 72  40 62  20 214  

Munka-, tűz- és balesetvédelem          10           10  

Környezetvédelem          18  8         18  

Digitális és analóg eszközök használata              54  20     54  

Pénzkezelés              36  20     36  
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Termékismeret  0  

 

0  

 

126  40 72  30 31  - 229  

Árufőcsoportok          18           18  

Specifikus termékismeret          36  10         36  

Árurendszerek          18  10         18  

Csomagolástechnika          36  10         36  

Termékkihelyezés és forgalmazás          18  10     20   38  

 

 

Fogyasztóvédelmi alapok              54  20     54  

Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban              18  10 11   29  

Vállalkozási ismeretek  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

124  56 124  

Gazdasági szervezetek                  8  4 8  

A vállalkozások vagyona és finanszírozása  
   

 
   

 
   

 
   

 
36  18 36  

A közbeszerzés alapjai                  9   9  

Likviditás és cash-flow                  10  4 10  

Hatóságok és felügyeleti szervek                  9   9  

Üzleti tervezés                  52  30 52  

Kereskedelmi gazdaságtan  0  

 

0  

 

108  48 108  48 62  30 278  

Árképzés          36  16         36  

Készletgazdálkodás          36  16         36  

Humán erőforrás szervezés          36  16 18       54  

Közterhek              18  10 8  4 26  

Költségek              36  18     36  

Eredményesség              36  18 22  10 58  

Vagyonvizsgálat                  32  16 32  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   342   342   279   963  
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Digitalizáció  0  

 

0  

 

54  30 54  40 31  - 139  

Rendszer felépítése és működése          27  10         27  

Multimédiás és kommunikációs alkalmazások  
   

 
   

 
27  20        

 
27  

Weblapkészítés és működtetés              27  20     27  

Adatbáziskezelés              27  20     27  

Mobil alkalmazások                  22   22  

Szoftverhasználati jogok                  9   9  

Webáruház működtetése  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

186  76 186  

Online vállalkozások                  60  30 60  

 Online kereskedelmi platformok                  42  20 42  

Logisztikai feladatok                  48  10 48  

Ügyfélkapcsolatok menedzselése                  36  16 36  

Jogi ismeretek  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

31  - 31  

Üzemeltetés jogi feltételei                  7   7  

Általános szerződési feltételek                  6   6  

Szerzői jog                  6   6  

Adatvédelmi szabályok, GDPR                  6   6  

A pénzforgalom szabályozása                  6   6  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   54   54   248   356  

M
ar

k
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in
g

 

Marketing alapjai  0  

 

0  

 

72  34 72  32 0  

 

144  

A marketing sajátosságai és területei          8  2         8  

Vásárlói magatartás          16  8         16  

Piackutatás, -szegmentáció és célpiaci marketing  
   

 
   

 
16  8        

 
16  

Termékpolitika          16  8         16  
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Árpolitika          16  8         16  

Értékesítéspolitika              36  16     36  

Szolgáltatásmarketing              36  16     36  

Marketing kommunikáció  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

186  60 186  

Reklám                  24  10 24  

Személyes eladás                  36  10 36  

Eladásösztönzés                  36  10 36  

Direkt marketing                  18  10 18  

Arculatkialakítás                  36  10 36  

Online marketing                  36  10 36  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   72   72   186   330  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0   0   140   140          
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Projektek az alapvizsgáig 

        

  

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

M
u
n

k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18  - 

Álláskeresés  5   

Munkajogi alapismeretek  5   

Munkaviszony létesítése  5   

Munkanélküliség  3   
      10. évfolyamon nincs ez a tanulási terület. 

           

        Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   18 óra  



899 

 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza a céljait. Megismerkedik 

környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy 

tanulói 

jogviszonyában 

is foglalkoztatható 

szakképzési 

munkaviszony 

keretében. 

Megtanulja az 

ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó 

jogait és 

kötelezettségeit. 

A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.    

  

 Munkavállalói ismeretek tantárgy  18 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgy során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  

digitális 

kompetenciák  
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Megfogalmazza saját 

karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, annak 

pozitívumait.  

Teljesen 

önállóan  

Önismerete 

alapján törekszik 

céljai reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

Felismeri, megnevezi 

és leírja az 

álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen 

önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, rendszerez.  
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Gazdálkodási tevékenység ellátása megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   288 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági 

élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a 

gazdálkodási tevékenységek ellátásához kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére.   

  

  

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

10. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

G
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k
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d
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i 
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v
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y
sé

g
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Gazdasági ismeretek  108  44 108 68 

Gazdasági alapfogalmak  24  20   

A háztartás gazdálkodása  33  24   

A vállalat termelői magatartása  51  -   

Az állam gazdasági szerepe, feladatai      27  - 

Jogi alapfogalmak      15  10 

Tudatos fogyasztói magatartás      15  15 

Marketing alapfogalmak      24  18 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok      27  25 

 Vállalkozások működtetése  0  72  36 

 A vállalkozások gazdálkodása    9  - 

 A gazdálkodási folyamatok elszámolása    27  20 

 Statisztikai alapfogalmak     36  16 
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Gazdasági ismeretek tantárgy  108 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gazdasági 

körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megismertesse a gazdasági élet szereplőit és 

kapcsolataikat.  

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a 

háztartás bevételei és kiadásai szerkezetét.  

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat.  

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait.  

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat.   

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit.  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 

közismereti tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a matematikai 

módszerek, számítások, történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai.   
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 
  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Bemutatja az egyes alapfogalom 

csoportok jellegzetességeit.  

Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alapfogalmak 

jellemzőit, fajtáit.  

Teljesen önállóan  

Belátja a gazdaság 

működési szabályainak 

fontosságát.  

Adatok, információk keresése a 

digitális eszközön vagy interneten, 

az eredmények kiválasztása és 

feldolgozása útmutató alapján.  

Példákon keresztül bemutatja a 

háztartások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait és értelmezi a 

költségvetés egyenlegét.  

Ismeri a háztartás feladatait, 

bevételeit és kiadásait, a 

háztartás pénzgazdálkodását  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja az egyes vállalkozási 

formákat és elemzi azok előnyeit 

és hátrányait.  

Tisztában van az egyes 

vállalkozási formák 

jellemzőivel.  

Teljesen önállóan    

Példákon keresztül bemutatja az 

állami költségvetés legfontosabb 

bevételeit, kiadásait.  

Ismeri az állam feladatait, 

az államháztartás 

rendszerét.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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Példákon keresztül bemutatja az 

alapvető fogyasztói jogokat.  Ismeri a jogi 

alapfogalmakat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja a marketing-

eszközöket.  

Ismeri a marketing fogalmát 

és eszközrendszerét.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Bemutatja a nemzetközi 

kereskedelemből származó 

előnyöket.  

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alapvető 

formáit.  

Teljesen önállóan    

           A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

  

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

10. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

Ü
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Kommunikáció  36  14 72  30 

Kapcsolatok a 

mindennapokban  

18  7    
 

A munkahelyi kapcsolattartás 

szabályai  

18  7    
 

A kommunikációs folyamat      36  15 

Ön- és társismeret fejlesztése      36  15 

Digitális alkalmazások  90  22 72  30 

Munkavédelmi ismeretek  4  4     

Tízujjas vakírás  68  - 36  - 

Digitális alkalmazások  18  18 36  30 
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Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   270 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója : Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan 

alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és a 

szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Biztosítson lehetőséget a tanulók számára au üzleti 

kultúra és információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére.  

  

Kommunikáció tantárgy  72 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formákat. 

Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, 

és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a 

konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a kapcsolattartás 

kulturált szabályait.   

Ismeri a 

viselkedéskultúra 

alapvető szabályait.  

Teljesen önállóan  

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias 

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 
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  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

Digitális alkalmazások tantárgy  162 óra  

  

kommunikációra 

írásban és szóban 

egyaránt.  

egyszerű szabályainak 

betartásával.  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a munkahelyi 

kapcsolatokat meghatározó 

szabályokat.  

Tisztában van a 

munkahelyi 

kapcsolatokat 

meghatározó 

szabályokkal.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően 

levelet készít, használja a helyes 

beszédtechnikai módokat.  

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommunikáció 

legelterjedtebb 

formáit.  

Teljesen önállóan  

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakítása, 

formázása, szerkesztése a 

szerzői jogok 

figyelembevételével.  

Megadott kommu- 

nikációs helyzet elemzésével 

megfogalmazza a 

kommunikációs probléma okát, 

megoldására javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését vagy egyet 

nem értését, érvel, indokol, 

magyaráz, tanácsol.  

Ismeri a legfontosabb 

kommunikációs 

technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  
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A tantárgy tanításának fő célja: A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek képesek 

dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus megválasztására. Ismerjék a levelek formai 

kialakításának szokásait, a kiemelési módokat.  

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai 

eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg másolására, 

a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az üzleti levél elkészítése során. Az informatikai 

készségek és tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Számítógépes 

dokumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat.  

Számítógépes 

felhasználói 

ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

kezelése.  

Teljesen önállóan  
Törekszik a 

pontos, 

áttekinthető 

munkavégzésre.  

Biztonságos jelszavak 

megválasztása, előre 

megfelelően beállított 

szoftverek, eszközök 

használata az IKT biztonság 

növelése céljából.  

Megadott 

szempontok szerint 

szövegszerkesztő 

szoftverrel 

Ismeri a 

szövegformázás 

alapvető szabályait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alapvető 

funkciók beállítása,  

módosítása, gyakran 
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dokumentumot 

formáz.  

előforduló, legegyszerűbb 

probléma-helyzetek megoldása.  

Megadott 

szempon- 

tok szerint 

táblázatkezelő 

szoftverrel 

táblázatokat, 

diagramokat készít.  

Ismeri a 

táblázatkezelő 

program alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.   

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és fogadása, a 

netikett egyszerű szabályainak 

betartásával.  

Megadott 

szempontok szerint 

prezentációt készít.  

Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  

legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  

Megadott 

szempontok szerint 

információt keres 

az interneten, 

kiválasztja és 

feldolgozza.  

Ismeri a biztonságos 

internet használat 

szabályait, és a  

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Adatok, információk keresése 

a digitális eszközön vagy  

az interneten, az ered- 

mények  közül  a 

megfelelő(k) kiválasztása és 

feldolgozása útmutatás alapján.  

Tíz perc alatt 

legalább 900 leütés 

terjedelmű, 

összefüggő 

Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját.  
Teljesen önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  
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szöveget másol.  legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  

                                  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Kimeneti és vizsgakövetelmények 

Az alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési 

évfolyam eredményes teljesítése.  

Írásbeli vizsga   

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 

perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az 

értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai 

alapján történik.  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés   

A vizsgatevékenység leírása  

1. vizsgarész: 

Információkezelés  

Egy, a képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása 

számítógépen szövegszerkesztő és táblázatkezelő program alkalmazásával. 

    

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  

Témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 

feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása. 

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a páros munkát.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

• 1. vizsgarész: 45 perc  

• 2. vizsgarész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás)  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének 

Információkezelés vizsgarészét a vizsgázók számítógépes 

tanteremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített 

feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, 
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meghatározott néven. A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a 

vizsgaszervező feladata a számítógépen elkészített feladatok 

nyomtatása és mentése. A mentésnek és/vagy a nyomtatásnak a 

gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell 

történnie. A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített 

részletes értékelési útmutató alapján történik.  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység  Értékelés  

1. vizsgarész: 

Információkezelés  

Üzleti levél  40%  

Szállítólevél  20%  

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  40%  

  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

              A szakmai vizsga 

Szakma megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az 

egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése és a szakmához kötődő 

további sajátos követelmények:  

Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi vállalatok gazdálkodása  

A vizsgatevékenység leírása  

A központi interaktív vizsgafeladat - számítógépes környezetben - szöveges 

és számítási feladatokból áll és a következő tantárgyak témaköreinek 

tanulási eredményeit méri: A kereskedelem alapjai, Termékismeret, 

Vállalkozási ismeretek, Kereskedelmi gazdaságtan. Kereskedelem alapjai: 

Az áruforgalmi folyamat elemei. Munka-, tűz- és balesetvédelem szerepe. 

Környezetvédelem. Digitális és analóg eszközök használata. Pénzkezelés.  

Termékismeret: A hagyományos árucsoportosítás. Árurendszerek. 

Csomagolástechnika. Termékkihelyezés és forgalmazás. Fogyasztóvédelmi 

alapok. Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban.   

Vállalkozási ismeretek: Gazdasági szervezetek. A vállalkozások vagyona 

és finanszírozása. A likviditás és cash-flow. Üzleti tervezés.  

Kereskedelmi gazdaságtan: Árképzés. Készletgazdálkodás. Humán 

erőforrás tervezés.  Közterhek. Költségek. Eredményesség. 

Vagyonvizsgálat.   
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A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 8.3.4 A 

vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50% 8.3.5 A 

vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az interaktív vizsgatevékenység 

feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért 

felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A vizsgafeladathoz 

tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsga-

feladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: "Kereskedelem és a Digitális világunk” 

portfólió bemutatása  

A vizsgatevékenység leírása   

A „Kereskedelem és a Digitális világunk portfólió” a vizsgázó 11-13. 

évfolyamokon elért szakmai fejlődését, eredményeit, a megszerzett tudását, 

kompetenciáit mutatja be és a szakma gyakorlására való alkalmasságát 

szemlélteti.   

Tartalmazza a saját tanulási folyamat önértékelését, tapasztalatainak 

feldolgozását, fejlődésének összegzését és elemzését, valamint az E-

kereskedelem és a Marketing tanulási területeket, melyet a vizsgázó egy 

előzetesen elkészített és leadott prezentációban mutat be a 

vizsgabizottságnak.   

A prezentációban a két tanulási területből választott egy-egy témakör 

összekapcsolódik, egymásra épül és szerves egységet alkot a portfóliójában 

szereplő dokumentumokkal. A vizsgázó a portfóliója bemutatása után 

reflektál a vizsgabizottság szakmai kérdéseire.  

  

A portfólióban mindkét tanulási terület tantárgyainak témaköreiből, egy-egy 

téma választása kötelező.   

1. E-kereskedelem tanulási terület: Digitalizáció és webáruház 

működtetése: az elektronikus kereskedelmi rendszer felépítése és 

működése/működtetése, multimédiás és kommunikációs alkalmazások, 

weblapkészítés és működtetés, adatbáziskezelés, mobilalkalmazások, 

szoftverhasználati jogok, online vállalkozások, online kereskedelmi 

platformok, ügyfélkapcsolatok menedzselése, logisztikai feladatok.     
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2. Marketing tanulási terület: Marketing alapjai és 

marketingkommunikáció: a marketing sajátosságai és területei a 

kereskedelemben, vásárlói magatartás, piackutatás, szegmentáció és 

célpiaci marketing, termékpolitika, árpolitika, értékesítéspolitika, 

szolgáltatásmarketing, személyes eladás, eladásösztönzés, direkt 

marketing, arculatkialakítás, online marketing  

  

A portfólió a következő dokumentumokat tartalmazza, amelyből 5 elem 

megjelenítése kötelező:   

• Saját készítésű vagy szabadon választott weboldal  

• Fotók, saját készítésű fotók  

• Animációk  

• Videók  

• Hanganyagok  

• Saját készítésű ábrák, grafikonok, táblázatok  

• Saját készítésű szöveges elemek  

• Sikeres dolgozatok  

• Projektmunkák  

• Elkészített produktumok  

• Versenyeredmények  

• Bolti berendezési tervek, tárgyak   

  

A portfólió dokumentációjának felépítése, formai követelménye:  

1. Egységbe  szerkesztett,  elektronikus  és/vagy 

 nyomtatott  formában  tárolt állományok/dokumentumok:  

• Felépítése: borító, tartalomjegyzék, szöveges állomány, képek, 

ábrák, forrásjegyzék, ábrajegyzék  

• Kötelező dokumentumok (minimum 5 elem)  

• „Reflexív napló”, melyet a szakmai mentor aláírásával hitelesít    

• Terjedelem: 10 -15 oldal    

• Betűméret: 12p  

• Betűtípus: Times New Roman  

• Sorköz: 1,5  

• PDF dokumentum  

  

2. A portfólió prezentációjának követelménye:  

• PowerPoint vagy Prezi bemutató  

• Diaszám: 15-max.20 dia  
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• Táblázatok, képek, fotók, ábrák, szöveges elemek megfelelő 

arányú felhasználása  

• Felépítése a prezentáció szabályainak megfelelően történik: első 

dia: a portfólió címe, a vizsgázó neve, a szakmai mentor neve utolsó 

előtti dia: forrásjegyzék, ábrajegyzék, utolsó dia: „Köszönöm a 

figyelmet.”  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc, 

amelyből 20 perc a projekt bemutatása, 10 perc a reflektálás, a 

vizsgabizottság kérdéseinek megválaszolása.  

  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50 %  

  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgázónak az egységes szerkezetbe (PDF dokumentum) foglalt 

portfólióját a prezentációval együtt, legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése 

előtti 30. nappal kell leadnia az akkreditált vizsgaközpontnak nyomtatott 

és/vagy elektronikus formában.   

A portfólió szakmai mentora egy előzetes értékelést készít, és írásban 

javaslatot tesz a vizsgabizottságnak a végső értékelésre.   

  

A portfólió előzetes és végső értékelése a „Bírálati lapon” történik a 

megadott bírálati szempontok figyelembe vételével, a vizsgaszervező által 

készített részletes útmutató alapján. A szakmai mentor a megadott 

szempontok mellet szöveges értékelést is készít 5-8 mondatban.   

   

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek 

lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A központi interaktív vizsga 

befejezése után a nyomtatás és mentés során a vizsgaszervező által megbízott 

rendszergazda vagy technikus.  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek:  

1. A központi interaktív vizsga lebonyolításához a vizsgaszervező biztosít: 

internetkapcsolattal rendelkező számítógépet, hálózatot, nyomtatót.  

2. A projektfeladat bemutatásánál a vizsgaszervező biztosít: számítógépet, 

hálózatot, projektort, hangosítást.  
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A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi 

súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 

80 %  
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12.2 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

15. KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ágazathoz tartozó  

5 1041 15 06  

LOGISZTIKAI TECHNIKUS  

SZAKMÁHOZ  

  

 

 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

1/13.  2/14.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

 Évfolyam összes óraszáma  252  324  468  450  702  2196  1093  947  2040  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18  0  0  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés  5              5  5     5  

Munkajogi alapismeretek  5              5  5     5  

Munkaviszony létesítése  5              5  5     5  

Munkanélküliség  3              3  3     3  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 n
y

el
v

 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz

ak
m

ák
 e

se
té

n
) Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  0  62  62  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések              11  11     11  11  

Önéletrajz és motivációs levél              20  20     20  20  

„Small talk” – általános társalgás              11  11     11  11  

Állásinterjú              20  20     20  20  



917 

 

G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
te

v
ék

en
y

sé
g

 

el
lá

ts
a
 

Gazdasági ismeretek  108  108  0  0  0  216  108  0  108  

Gazdasági alapfogalmak  24              24  12     12  

A háztartás gazdálkodása  33              33  12     12  

A vállalat termelői magatartása  51              51  12     12  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai     27           27  10     10  

Jogi alapfogalmak     15           15  10     10  

Tudatos fogyasztói magatartás     15           15  10     10  

Marketing alapfogalmak     24           24  17     17  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok     27           27  25     25  

 
Vállalkozások működtetése  0  72  0  0  0  72  72  0  72  

A vállalkozások gazdálkodása     9           9  9     9  

A gazdálkodási folyamatok elszámolása     27           27  27     27  

Statisztikai alapfogalmak     36           36  36     36  

 Tanulási terület összóraszáma  108  180  0  0  0  288  180  0  180  

Ü
zl

et
i 

k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

ác
ió

k
ez

el
és

 

Kommunikáció  36  72  0  0  0  108  72  0  72  

Kapcsolatok a mindennapokban  18              18  8     8  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18              18  18     18  

Kommunikációs folyamat     36           36  22     22  

Ön- és társismeret fejlesztése     36          36  24     24  

Digitális alkalmazások  90  72  0  0  0  162  162  0  162  

Munkavédelmi ismeretek  4              4  4     4  

Tízujjas vakírás  68  36           104  104     104  

Digitális alkalmazások  18  36          54  54     54  

Tanulási terület összóraszáma  126  144  0  0  0  270  234  0  234  
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K
ö

zl
ek

ed
és

 

Közlekedési alapok  0  0  108  0  0  108  72  36  108  

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete        18        18  18     18  

Közlekedésbiztonság        6        6  6     6  

A közlekedés hatása a környezetre        6        6  6     6  

Közlekedési számítások        30        30     30  30  

Közlekedésinformatika        6        6     6  6  

Közlekedésföldrajz        42        42  42     42  

Közlekedés technikája és üzemvitele  0  0  144  0  0  144  132  0  132  

Vasúti közlekedés        30        30  30     30  

Közúti közlekedés        32        32  30     30  

Légi közlekedés        28        28  18     18  

Belvízi közlekedés        18        18  18     18  

Tengeri közlekedés        18        18  18     18  

Csővezetékes szállítás        18        18  18     18  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  252  0  0  252  204  36  240  

S
zá

ll
ít

m
án

y
o

zá
s

 

Külkereskedelmi és vámismeretek  0  0  72  0  0  72  39  33  72  

Külkereskedelmi ügyletek        12        12  6  6  12  

Nemzetközi pénzügyek        12        12  6  6  12  

Külkereskedelmi szokványok        30        30  15  15  30  

Vámismeretek        18        18  12  6  18  

Általános szállítmányozás  0  0  0  108  72  180  36  144  180  

Szállítmányozási alapok           14     14  18     18  

Szállítmánybiztosítás           22     22  18     18  

Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza  
         36     36     36  36  

Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza   
         36  12  48     48  48  

 
  

 

  



919 

 

Szakmai idegen nyelv              30  30     30  30  

Idegen nyelvű szakmai levelezés              30  30     30  30  

Ágazati szabályozások  0  0  0  144  0  144  108  36  144  

Vasúti szabályozás           34     34  26  8  34  

Közúti szabályozás           35     35  26  8  34  

Légi szabályozás           20     20  16  5  21  

Belvízi szabályozás           20     20  15  5  20  

Tengeri szabályozás           20     20  15  5  20  

Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása   
         15     15  10  5  15  

Szállítmányozói feladatok  0  0  0  0  174  174  0  174  174  

Vasúti árutovábbítás              42  42     42  42  

Közúti árutovábbítás              36  36     36  36  

Légi árutovábbítás              24  24     24  24  

 Belvízi árutovábbítás              24  24     24  24  

Tengerentúli árutovábbítás              24  24     24  24  

Multimodális és kombinált árutovábbítási rendszerek  
            24  24     24  24  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  72  252  246  570  183  387  570  

  

R
ak

tá
ro

zá
s

 

Raktározási alapok  0  0  72  0  0  72  72  0  72  

Raktárak helye, szerepe        12        12  12     12  

Raktározási folyamatok        30        30  30     30  

Anyag és áruismeret        30        30  30     30  

Raktári tárolás és anyagmozgatás  0  0  72  0  0  72  72  0  72  

A raktári tárolás rendszere        36        36  36     36  
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A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei  
      36        36  36     36  

Raktári mutatószámok  0  0  0  72  0  72  30  42  72  

Matematikai, fizikai alapok           6     6  6     6  

Statikus mutatószámok           24     24  12  12  24  

Dinamikus mutatószámok           24     24  12  12  24  

Minőségi mutatószámok           18     18     18  18  

A raktárirányítás rendszere  0  0  0  0  42  42  0  42  42  

Az információ              6  6     6  6  

Raktárnyilvántartás              18  18     18  18  

Raktárirányítás              18  18     18  18  

Raktárvezetés  0  0  0  0  36  36  0  36  36  

A raktár működtetése              18  18     18  18  

Ellenőrzési, szabályozási feladatok              18  18     18  18  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  144  72  78  294  174  120  294  

L
o

g
is

zt
ik

a 

Logisztikai alapok   0  0  0  36  46  82  10  72  82  

A logisztikai rendszer felépítése           24  5  29  5  24  29  

A logisztika információs rendszere           12  5  17  5  12  17  

A logisztikai teljesítmények mutatószámai              36  36     36  36  

Beszerzési logisztika   0  0  0  36  46  82  36  46  82  

A beszerzési folyamat           24  5  29  24  5  29  

Beszerzési stratégiák           12  5  17  12  5  17  

A beszerzési logisztika gyakorlata              36  36     36  36  
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Készletezési logisztika   0  0  0  18  54  72  18  54  72  

A készletezés szerepe           12     12  12     12  

Készletgazdálkodás           6  18  24  6  18  24  

A készletezési logisztika gyakorlata              36  36     36  36  

Termelési logisztika   0  0  0  18  42  60  18  42  60  

Termeléstervezés           12     12  12     12  

Termelésirányítás           6  12  18  6  12  24  

A termelési logisztika gyakorlata              30  30     30  30  

Elosztási logisztika   0  0  0  18  68  86  18  68  86  

Disztribúció és értékesítés           18  32  50  18  32  50  

Az elosztási logisztika gyakorlata              36  36     36  36  

    
Minőség a logisztikában   0  0  0  0  60  60  0  60  60  

Minőségi alapismeretek              12  12     12  12  

A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei  
            12  12     12  12  

A logisztika minőségi mutatói              36  36     36  36  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  0  126  316  442  100  342  442  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  0  0  140       160        
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Projektek évfolyamonként 15. KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ágazathoz tartozó  

5 1041 15 06  

LOGISZTIKAI TECHNIKUS  

SZAKMÁHOZ  

 
 

Évfolyam 9. Projekt 10. Projekt 11. Projekt 12. Projekt 13. Projekt 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 Évfolyam összes óraszáma  252  
 

324  
 

468  
 

450  
 

702  
 

2196  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek  18  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

18  

Álláskeresés  5                   5  

Munkajogi alapismeretek  5                   5  

Munkaviszony létesítése  5                   5  

Munkanélküliség  3                   3  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v

 (
te

ch
n

ik
u

s 

sz
ak

m
ák

 e
se

té
n

) 

Munkavállalói idegen nyelv  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

62  
16 

62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések                  11  2 11  

Önéletrajz és motivációs levél                  20  4 20  

„Small talk” – általános társalgás                  11  5 11  

Állásinterjú                  20  5 20  

G
az

d
ál

k
o

d
á

si
 

te
v

ék
en

y
sé

g
 

el
lá

ts
a
 Gazdasági ismeretek  108  44 108  68 0  

 

0  

 

0  

 

216  

Gazdasági alapfogalmak  24  20                 24  

A háztartás gazdálkodása  33  24                 33  
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A vállalat termelői magatartása  51                   51  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai      27               27  

Jogi alapfogalmak      15  10             15  

Tudatos fogyasztói magatartás      15  15             15  

Marketing alapfogalmak      24  18             24  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok      27  25             27  

 
Vállalkozások működtetése  0  

 

72  36 0  

 

0  

 

0  

 

72  

A vállalkozások gazdálkodása      9               9  

A gazdálkodási folyamatok elszámolása      27  20             27  

Statisztikai alapfogalmak      36  16             36  

 Tanulási terület összóraszáma  108   180   0   0   0   288  

Ü
zl

et
i 

k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

ác
ió

k
ez

el
és

 

Kommunikáció  36  

 

72  30 0  

 

0  

 

0  

 

108  

Kapcsolatok a mindennapokban  18                   18  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18                   18  

Kommunikációs folyamat      36  15             36  

Ön- és társismeret fejlesztése      36  15            36  

Digitális alkalmazások  90  

 

72  30 0  

 

0  

 

0  

 

162  

Munkavédelmi ismeretek  4                   4  

Tízujjas vakírás  68   36               104  

Digitális alkalmazások  18   36  30            54  

Tanulási terület összóraszáma  126   144   0   0   0   270  

             

 

K
ö

zl
ek

ed
és

 

Közlekedési alapok  0  

 

0  

 

108  
44 

0  

 

0  

 

108  

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete          18  16         18  

Közlekedésbiztonság          6  2         6  
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A közlekedés hatása a környezetre          6  4         6  

Közlekedési számítások          30  10         30  

Közlekedésinformatika          6  2         6  

Közlekedésföldrajz          42  10         42  

Közlekedés technikája és üzemvitele  0  

 

0  

 

144  
56 

0  

 

0  

 

144  

Vasúti közlekedés          30  16         30  

Közúti közlekedés          32  16         32  

Légi közlekedés          28  6         28  

Belvízi közlekedés          18  6         18  

Tengeri közlekedés          18  6         18  

Csővezetékes szállítás          18  6         18  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   252   0   0   252  

S
zá

ll
ít

m
án

y
o

zá
s

 

Külkereskedelmi és vámismeretek  0  

 

0  

 

72  
35 

0  

 

0  

 

72  

Külkereskedelmi ügyletek          12  6         12  

Nemzetközi pénzügyek          12  3         12  

Külkereskedelmi szokványok          30  18         30  

Vámismeretek          18  8         18  

Általános szállítmányozás  0  

 

0  

 

0  
 

108  60 72  30 180  

Szállítmányozási alapok              14  
8 

    14  

Szállítmánybiztosítás              22  
10 

    22  

Magyarország szállítmányozási, közlekedési 

földrajza     
 

   
 

   
 

36  18    
 

36  
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Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza   
   

 
   

 
   

 
36  24 12  10 48  

Szakmai idegen nyelv                  30  
10 

30  

Idegen nyelvű szakmai levelezés                  
30 10 30 

Ágazati szabályozások  0  

 

0  

 

0  

 

144  
66 

0  

 

144  

Vasúti szabályozás              34  18     34  

Közúti szabályozás              35  18     35  

Légi szabályozás              20  8     20  

Belvízi szabályozás              20  8     20  

Tengeri szabályozás              20  6     20  

Veszélyes küldemények fuvarozásának 

szabályozása      
 

   
 

   
 

15  
8 

   
 

15  

Szállítmányozói feladatok  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

174  
78 

174  

Vasúti árutovábbítás                  42  15 42  

Közúti árutovábbítás                  36  15 36  

Légi árutovábbítás                  24  12 24  

 Belvízi árutovábbítás                  24  12 24  

Tengerentúli árutovábbítás                  24  12 24  

Multimodális és kombinált árutovábbítási 

rendszerek     

 

   

 

   

 

   

 

24  

12 

 
24  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   72   252   246   570  
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R
ak

tá
ro

zá
s

 

Raktározási alapok  0  

 

0  

 

72  
32 

0  

 

0  

 

72  

Raktárak helye, szerepe          12  12         12  

Raktározási folyamatok          30  20         30  

Anyag és áruismeret          30           30  

Raktári tárolás és anyagmozgatás  0  

 

0  

 

72  
36 

0  

 

0  

 

72  

A raktári tárolás rendszere          36  18         36  

A raktári folyamatok anyagmozgató és 

mérőeszközei     
 

   
 

36  
18 

   
 

   
 

36  

Raktári mutatószámok  0  

 

0  

 

0  
 

72  
12 

0  

 

72  

Matematikai, fizikai alapok              6       6  

Statikus mutatószámok              24  6     24  

Dinamikus mutatószámok              24  6     24  

Minőségi mutatószámok              18  32     18  

A raktárirányítás rendszere  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

42  18 42  

Az információ                  6  - 6  

Raktárnyilvántartás                  18  9 18  

Raktárirányítás                  18  9 18  

Raktárvezetés  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

36  - 36  

A raktár működtetése                  18   18  

Ellenőrzési, szabályozási feladatok                  18   18  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   144   72   78   294  
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L
o

g
is

zt
ik

a 

Logisztikai alapok   0  

 

0  

 

0  

 

36  15 46  15 82  

A logisztikai rendszer felépítése              24  10 5  - 29  

A logisztika információs rendszere              12  5 5  - 17  

A logisztikai teljesítmények mutatószámai     
 

   
 

   
 

   - 36  15 36  

Beszerzési logisztika   0  

 

0  

 

0  

 

36  
15 

46  16 82  

A beszerzési folyamat              24  5 5  
1 

29  

Beszerzési stratégiák              12  10 5  
4 

17  

A beszerzési logisztika gyakorlata                  36  
12 

36  

Készletezési logisztika   0  

 

0  

 

0  

 

18  
9 

54  20 72  

A készletezés szerepe              12  6    
 

12  

Készletgazdálkodás              6  3 18  
8 

24  

A készletezési logisztika gyakorlata                  36  
12 

36  

Termelési logisztika   0  

 

0  

 

0  

 

18  
9 

42  22 60  

Termeléstervezés              12  6    
 

12  

Termelésirányítás              6  3 12  
7 

18  

A termelési logisztika gyakorlata                  30  
15 

30  

Elosztási logisztika   0  

 

0  

 

0  

 

18  
6 

68  28 86  

Disztribúció és értékesítés              18  6 32  
14 

50  

Az elosztási logisztika gyakorlata                  36  
14 

36  
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Minőség a logisztikában   0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

60  26 60  

Minőségi alapismeretek                  12  6 12  

A minőségmenedzsment fejlesztésének 

eszközei     
 

   
 

   
 

   
 

12  6 12  

A logisztika minőségi mutatói                  36  14 36  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   0   126   316   442  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0   0   0   140         
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Projektek az alapvizsgáig 

        

  

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 
M

u
n

k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18  - 

Álláskeresés  5   

Munkajogi alapismeretek  5   

Munkaviszony létesítése  5   

Munkanélküliség  3   
      10. évfolyamon nincs ez a tanulási terület. 

           

        Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   18 óra  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza a céljait. Megismerkedik 

környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a 

jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez 

szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.    
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 Munkavállalói ismeretek tantárgy  18 óra  

  

 A tantárgy 

tanításának fő 

célja: A tanuló 

általános 

felkészítése az 

álláskeresés 

módszereire, 

technikáira, 

valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

 

A tantárgy során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  

digitális 

kompetenciák  
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Megfogalmazza saját 

karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, annak 

pozitívumait.  

Teljesen 

önállóan  

Önismerete 

alapján törekszik 

céljai reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

Felismeri, megnevezi 

és leírja az 

álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen 

önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, rendszerez.  
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Gazdálkodási tevékenység ellátása megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   288 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági 

élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a 

gazdálkodási tevékenységek ellátásához kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére.   

  

  

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

10. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

G
az

d
ál

k
o
d

ás
i 

te
v
ék

en
y
sé

g
 

el
lá

tá
sa

 

Gazdasági ismeretek  108  44 108 68 

Gazdasági alapfogalmak  24  20   

A háztartás gazdálkodása  33  24   

A vállalat termelői magatartása  51  -   

Az állam gazdasági szerepe, feladatai      27  - 

Jogi alapfogalmak      15  10 

Tudatos fogyasztói magatartás      15  15 

Marketing alapfogalmak      24  18 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok      27  25 

 Vállalkozások működtetése  0  72  36 

 A vállalkozások gazdálkodása    9  - 

 A gazdálkodási folyamatok elszámolása    27  20 

 Statisztikai alapfogalmak     36  16 
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Gazdasági ismeretek tantárgy  108 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gazdasági 

körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megismertesse a gazdasági élet szereplőit és 

kapcsolataikat.  

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a 

háztartás bevételei és kiadásai szerkezetét.  

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat.  

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait.  

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat.   

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit.  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 

közismereti tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a matematikai 

módszerek, számítások, történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai.   
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 
  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Bemutatja az egyes alapfogalom 

csoportok jellegzetességeit.  

Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alapfogalmak 

jellemzőit, fajtáit.  

Teljesen önállóan  

Belátja a gazdaság 

működési szabályainak 

fontosságát.  

Adatok, információk keresése a 

digitális eszközön vagy interneten, 

az eredmények kiválasztása és 

feldolgozása útmutató alapján.  

Példákon keresztül bemutatja a 

háztartások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait és értelmezi a 

költségvetés egyenlegét.  

Ismeri a háztartás feladatait, 

bevételeit és kiadásait, a 

háztartás pénzgazdálkodását  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja az egyes vállalkozási 

formákat és elemzi azok előnyeit 

és hátrányait.  

Tisztában van az egyes 

vállalkozási formák 

jellemzőivel.  

Teljesen önállóan    

Példákon keresztül bemutatja az 

állami költségvetés legfontosabb 

bevételeit, kiadásait.  

Ismeri az állam feladatait, 

az államháztartás 

rendszerét.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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Példákon keresztül bemutatja az 

alapvető fogyasztói jogokat.  Ismeri a jogi 

alapfogalmakat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja a marketing-

eszközöket.  

Ismeri a marketing fogalmát 

és eszközrendszerét.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Bemutatja a nemzetközi 

kereskedelemből származó 

előnyöket.  

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alapvető 

formáit.  

Teljesen önállóan    

           A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

  

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

10. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

Ü
zl

et
i 

k
u
lt

ú
ra

 é
s 

in
fo

rm
ác

ió
k

ez
el

és
 

Kommunikáció  36  14 72  30 

Kapcsolatok a 

mindennapokban  

18  7    
 

A munkahelyi kapcsolattartás 

szabályai  

18  7    
 

A kommunikációs folyamat      36  15 

Ön- és társismeret fejlesztése      36  15 

Digitális alkalmazások  90  22 72  30 

Munkavédelmi ismeretek  4  4     

Tízujjas vakírás  68  - 36  - 

Digitális alkalmazások  18  18 36  30 
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Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   270 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója : Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan 

alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és a 

szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Biztosítson lehetőséget a tanulók számára au üzleti 

kultúra és információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére.  

  

Kommunikáció tantárgy  72 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formákat. 

Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, 

és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a 

konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a kapcsolattartás 

kulturált szabályait.   

Ismeri a 

viselkedéskultúra 

alapvető szabályait.  

Teljesen önállóan  

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias 

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 
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  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

Digitális alkalmazások tantárgy  162 óra  

  

kommunikációra 

írásban és szóban 

egyaránt.  

egyszerű szabályainak 

betartásával.  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a munkahelyi 

kapcsolatokat meghatározó 

szabályokat.  

Tisztában van a 

munkahelyi 

kapcsolatokat 

meghatározó 

szabályokkal.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően 

levelet készít, használja a helyes 

beszédtechnikai módokat.  

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommunikáció 

legelterjedtebb 

formáit.  

Teljesen önállóan  

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakítása, 

formázása, szerkesztése a 

szerzői jogok 

figyelembevételével.  

Megadott kommu- 

nikációs helyzet elemzésével 

megfogalmazza a 

kommunikációs probléma okát, 

megoldására javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését vagy egyet 

nem értését, érvel, indokol, 

magyaráz, tanácsol.  

Ismeri a legfontosabb 

kommunikációs 

technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  
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A tantárgy tanításának fő célja: A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek képesek 

dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus megválasztására. Ismerjék a levelek formai 

kialakításának szokásait, a kiemelési módokat.  

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai 

eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg másolására, 

a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az üzleti levél elkészítése során. Az informatikai 

készségek és tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Számítógépes 

dokumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat.  

Számítógépes 

felhasználói 

ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

kezelése.  

Teljesen önállóan  
Törekszik a 

pontos, 

áttekinthető 

munkavégzésre.  

Biztonságos jelszavak 

megválasztása, előre 

megfelelően beállított 

szoftverek, eszközök 

használata az IKT biztonság 

növelése céljából.  

Megadott 

szempontok szerint 

szövegszerkesztő 

szoftverrel 

Ismeri a 

szövegformázás 

alapvető szabályait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alapvető 

funkciók beállítása,  

módosítása, gyakran 
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dokumentumot 

formáz.  

előforduló, legegyszerűbb 

probléma-helyzetek megoldása.  

Megadott 

szempon- 

tok szerint 

táblázatkezelő 

szoftverrel 

táblázatokat, 

diagramokat készít.  

Ismeri a 

táblázatkezelő 

program alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.   

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és fogadása, a 

netikett egyszerű szabályainak 

betartásával.  

Megadott 

szempontok szerint 

prezentációt készít.  

Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  

legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  

Megadott 

szempontok szerint 

információt keres 

az interneten, 

kiválasztja és 

feldolgozza.  

Ismeri a biztonságos 

internet használat 

szabályait, és a  

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Adatok, információk keresése 

a digitális eszközön vagy  

az interneten, az ered- 

mények  közül  a 

megfelelő(k) kiválasztása és 

feldolgozása útmutatás alapján.  

Tíz perc alatt 

legalább 900 leütés 

terjedelmű, 

összefüggő 

Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját.  
Teljesen önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  
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szöveget másol.  legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  

                                  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Kimeneti és vizsgakövetelmények 

Az alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési 

évfolyam eredményes teljesítése.  

Írásbeli vizsga   

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 

perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az 

értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai 

alapján történik.  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés   

A vizsgatevékenység leírása  

1. vizsgarész: 

Információkezelés  

Egy, a képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása 

számítógépen szövegszerkesztő és táblázatkezelő program alkalmazásával. 

    

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  

Témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 

feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása. 

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a páros munkát.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

• 1. vizsgarész: 45 perc  

• 2. vizsgarész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás)  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének 

Információkezelés vizsgarészét a vizsgázók számítógépes 

tanteremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített 

feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, 
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meghatározott néven. A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a 

vizsgaszervező feladata a számítógépen elkészített feladatok 

nyomtatása és mentése. A mentésnek és/vagy a nyomtatásnak a 

gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell 

történnie. A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített 

részletes értékelési útmutató alapján történik.  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység  Értékelés  

1. vizsgarész: 

Információkezelés  

Üzleti levél  40%  

Szállítólevél  20%  

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  40%  

  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

              A szakmai vizsga 

Szakmairány megnevezése: Logisztika és szállítmányozás  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az 

egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.  

Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Logisztika, szállítmányozás, közlekedés és 

raktározás elméleti alapjai  

 A vizsgatevékenység leírása:  

Az írásbeli online feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a 

következő témakörök tanulási eredményeit méri: Közlekedési alapok, 

Közlekedés technikája és üzemvitele, Külkereskedelmi és vámismeretek, 

Általános szállítmányozás, Ágazati szabályozások, Logisztikai alapok, 

Beszerzési logisztika, Készletezési logisztika, Termelési logisztika, Elosztási 

logisztika, Minőség a logisztikában, Raktározási alapok, Raktárirányítás 

rendszere, Raktárvezetés tantárgyak elméleti témakörei.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

120 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %   

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
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Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési 

útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért 

adható.   

A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám 

tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor 

a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek 

teljes értékűek.   

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló vizsgarészenként a 

megszerezhető pontszám legalább 40 %-át elérte.  

Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati vizsga  

A/vizsgarész: Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  

B/vizsgarész: Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói 

feladatai C/vizsgarész: Portfólió elkészítése és bemutatása  

A vizsgatevékenység leírása: A/vizsgarész: Logisztika 

és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  

A számítási feladatokat tartalmazó írásbeli feladatlap az alábbi témakörök 

tanulási eredményeit méri: A raktári mutatószámok (raktározás üzemtani – 

terület és térfogatkihasználás, vevői és készletezési mutatói, saját és 

bérraktárhoz kapcsolódó költségszámítások, beruházási költségkalkulációk, 

leltáreredmény-számítás), valamint a logisztikai teljesítmények 

mutatószámai, a beszerzési logisztika gyakorlata, a készletezési logisztika 

gyakorlata, a termelési logisztika gyakorlata, az elosztási logisztika 

gyakorlata és a logisztika minőségi mutatói témakörök gazdaságossági 

számításai. A vizsgasorban minimum 8 db maximum 10 db feladatot kell a 

vizsgázóknak megoldaniuk, a raktározás tanulási eredményeihez 

kapcsolódóan 4-5 db feladat, a logisztika tanulási eredményeihez 

kapcsolódóan 4-5 db feladat szerepel a vizsgasorban.  

B/vizsgarész: Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói 

feladatai  

A feladatlap egy komplex import vagy export külkereskedelmi ügylet 

lebonyolításának a megtervezését, megszervezését és a kapcsolódó logisztikai 

feladatok elvégzését kéri számon. A megoldáshoz internetes felületeket, 

elektronikus díjszabásokat, okmányokat használ. A vizsgafeladat az alábbi 

témakörök tanulási eredményeit méri: Külkereskedelmi és vámismeretek, 

Általános szállítmányozás, Szállítmányozói feladatok, Közlekedési alapok, 
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Közlekedés földrajz, Közlekedés informatika, Közlekedési számítások. A 

vizsgafeladat megoldásánál a vizsgázó a tanult módszerek alapján öt fő 

folyamathoz kapcsolódó tevékenységet hajt végre a megadott adatok szerint.  

 

A vizsgafeladatot a vizsgázók számítógépes tanteremben készítik el felügyelő 

tanár jelenlétében.  

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési 

útmutató alapján történik.  

             C/vizsgarész: Portfólió elkészítése és bemutatása  

Az iskolai tanulmányok alatt és a gyakorlati képzés során elsajátított 

kompetenciákról és gyakorlati tevékenységekről, valamint a tanuló saját 

érdeklődési köréről készült gyűjtemény elkészítése és bemutatása.  

A tanuló az időszakonként összegyűjtött elemeket egységbe szerkeszti, a 

szaktanár részére a tanórák keretein belül minden félév zárása előtt 2 héttel 

bemutatja, és jóváhagyás után feltölti a kijelölt online tárhelyre. A 

vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga 

megkezdése előtti 30. napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen 

elhelyeznie. A szaktanár előzetesen értékeli a feltöltött portfólió 

összeállításának teljességét, igényességét, tartalmát, a tanuló fejlődését.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A/vizsgarész:  120 perc  

B/vizsgarész:  120 perc  

C/vizsgarész: A portfólió elkészítésére a 12-13. évfolyam tanulmányi 

időszaka áll rendelkezésre. Bemutatására prezentáció (ppt.) formájában a 

vizsganapon 15 perc.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:   

A/vizsgarész: 25 %  

B/vizsgarész: 25 %  

C/ vizsgarész: 30 % (20% portfólió; 10% prezentáció)  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A/vizsgarész:   

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes 

értékelési útmutató alapján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a 

tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.   

  

B/vizsgarész:   
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A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes 

értékelési útmutató alapján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a 

tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.   

  

C/vizsgarész: A vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai 

záróvizsga megkezdése előtti 30. napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen 

elhelyeznie. A hitelesítő szaktanár előzetesen értékeli a feltöltött portfólió 

összeállításának teljességét, igényességét, tartalmát, a tanuló fejlődését. A tartalmi 

rész súlya a portfólió értékelésén belül 70%, a bemutatás súlya a portfólió 

értékelésén belül 30%, időkeret 15 perc. A tanuló a kijelölt szóbeli vizsganap előtt 

a portfóliójából egy prezentációt (ppt.) készít, amelyet a vizsganapon mutat be. A 

vizsgabizottság mindhárom vizsgarésszel és a prezentációval kapcsolatban szakmai 

beszélgetést folytat a vizsgázókkal.  

A bemutató értékelési szempontjai:  

- hány dokumentumot és milyen mélységben elemez,   

- a dokumentumok összerendezése: célnak való megfelelés, logikusság, 

áttekinthetőség, változatosság,   

- a kiválasztott dokumentumok minősége: tartalmi kidolgozottsága, 

alapossága, szakmai hitelessége, pontossága   

- az esszében adott összegzés áttekinthetősége, világos szerkezete, 

érthetősége, logikus felépítése   

- a szakmai nyelv használata, előadásmód, határozottság és időgazdálkodás.  

A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte.   

  

  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal 

kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85 %
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13. évfolyam témakörei és projektjei 

 
  Óraszám Projekt 

M
u
n

k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18  - 

Álláskeresés  5   

Munkajogi alapismeretek  5   

Munkaviszony létesítése  5   

Munkanélküliség  3   
 

           

 

        Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   18 óra  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza a céljait. Megismerkedik 

környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 
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Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a 

jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez 

szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.    

  

 Munkavállalói ismeretek tantárgy  18 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, 

a munkaviszony 

létesítéséhez 

szükséges 

alapismeretek 

elsajátítására. 

 

 

A tantárgy során 

fejlesztendő 

kompetenciák 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  

digitális 

kompetenciák  
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Megfogalmazza saját 

karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, annak 

pozitívumait.  

Teljesen 

önállóan  

Önismerete 

alapján törekszik 

céljai reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

Felismeri, megnevezi 

és leírja az 

álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen 

önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, rendszerez.  
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Gazdálkodási tevékenység ellátása megnevezésű tanulási 

terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   288 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A tanulók az alapvető 

gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

összefüggéseket. A tanulási terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek ellátásához kapcsolódó 

önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére.   

  

  Óraszám Projekt 

G
az

d
ál

k
o
d

ás
i 

te
v
ék

en
y
sé

g
 e

ll
át

ás
a 

Gazdasági ismeretek  108  44 

Gazdasági alapfogalmak  12   

A háztartás gazdálkodása  12  12 

A vállalat termelői 

magatartása  

12  6 

Az állam gazdasági szerepe, 

feladatai  

10   

Jogi alapfogalmak  10   

Tudatos fogyasztói 

magatartás  

10  10 

Marketing alapfogalmak  17  16 

Nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok  

25   

 Vállalkozások 

működtetése  
72  

26 

 A vállalkozások 

gazdálkodása  

9  6 

 A gazdálkodási folyamatok 

elszámolása  

27  20 

 Statisztikai alapfogalmak  36   
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Gazdasági ismeretek tantárgy  108 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gazdasági 

körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megismertesse a gazdasági élet szereplőit és 

kapcsolataikat.  

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a 

háztartás bevételei és kiadásai szerkezetét.  

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat.  

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait.  

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat.   

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit.  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 

közismereti tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a matematikai 

módszerek, számítások, történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai.   
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 
  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Bemutatja az egyes alapfogalom 

csoportok jellegzetességeit.  

Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alapfogalmak 

jellemzőit, fajtáit.  

Teljesen önállóan  

Belátja a gazdaság 

működési szabályainak 

fontosságát.  

Adatok, információk keresése a 

digitális eszközön vagy interneten, 

az eredmények kiválasztása és 

feldolgozása útmutató alapján.  

Példákon keresztül bemutatja a 

háztartások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait és értelmezi a 

költségvetés egyenlegét.  

Ismeri a háztartás feladatait, 

bevételeit és kiadásait, a 

háztartás pénzgazdálkodását  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja az egyes vállalkozási 

formákat és elemzi azok előnyeit 

és hátrányait.  

Tisztában van az egyes 

vállalkozási formák 

jellemzőivel.  

Teljesen önállóan    

Példákon keresztül bemutatja az 

állami költségvetés legfontosabb 

bevételeit, kiadásait.  

Ismeri az állam feladatait, 

az államháztartás 

rendszerét.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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Példákon keresztül bemutatja az 

alapvető fogyasztói jogokat.  Ismeri a jogi 

alapfogalmakat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja a marketing-

eszközöket.  

Ismeri a marketing fogalmát 

és eszközrendszerét.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Bemutatja a nemzetközi 

kereskedelemből származó 

előnyöket.  

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alapvető 

formáit.  

Teljesen önállóan    

           A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

Vállalkozások működtetése tantárgy  72 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak előállítását 

profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár.  

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és be tudják mutatni, hogy a zavartalan működés 

milyen tevékenységek összehangolását követeli meg.   

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. Ismerjék a költségek csoportosítását, és az 

alapvető gazdasági, statisztikai számításokat.  
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Prezentálja a 

beszerzés, termelés, 

értékesítés 

jellegzetességeit.  

Ismeri a 

gazdálkodási 

folyamat 

legfontosabb 

elemeit, jellemzőit.  

Teljesen 

önállóan  Törekszik a 

pontos, 

áttekinthető 

munkavégzésre.  

Adatok, információk 

keresése a digitális 

eszközön vagy 

interneten, az 

eredmények kiválasztása 

és feldolgozása útmutató 

alapján.  

Meghatározza a 

vállalkozás 

gazdálkodásának 

eredményét.  

Ismeri a költségek 

fajtáit és érti az 

árbevétel és 

költségek 

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  
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   A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

  

 

 

 

kapcsolatát.  

Meghatározza és 

értelmezi a 

középértékeket 

(számtani és mértani 

átlag) és 

viszonyszámokat 

(megoszlási és 

dinamikus 

viszonyszám).  

Ismeri a statisztikai 

adatok 

megbízhatóságának 

jelentőségét.  

Teljesen 

önállóan  
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Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   234 óra  

 
 Óraszám Projekt 

Ü
zl

et
i 

k
u
lt

ú
ra

 é
s 

in
fo

rm
ác

ió
k

ez
el

és
 

Kommunikáció  72   36 

Kapcsolatok a 

mindennapokban  

8  8   

A munkahelyi 

kapcsolattartás 

szabályai  

18  8 

Kommunikációs 

folyamat  

22  12 

Ön- és társismeret 

fejlesztése  

24  8   

Digitális 

alkalmazások  
162  32  

Munkavédelmi 

ismeretek  

4  4 

Tízujjas vakírás  104  2 

Digitális alkalmazások  54  26 
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A tanulási terület tartalmi összefoglalója : Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan 

alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és a 

szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Biztosítson lehetőséget a tanulók számára az üzleti 

kultúra és információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére.  

  

Kommunikáció tantárgy  72 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formákat. 

Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, 

és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a 

konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a kapcsolattartás 

kulturált szabályait.   

Ismeri a 

viselkedéskultúra 

alapvető szabályait.  

Teljesen önállóan  

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias 

kommunikációra 

írásban és szóban 

egyaránt.  

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  
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  A projektek részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

Digitális alkalmazások tantárgy  162 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek képesek 

dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus megválasztására. Ismerjék a levelek formai 

kialakításának szokásait, a kiemelési módokat.  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a munkahelyi 

kapcsolatokat meghatározó 

szabályokat.  

Tisztában van a 

munkahelyi 

kapcsolatokat 

meghatározó 

szabályokkal.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően 

levelet készít, használja a helyes 

beszédtechnikai módokat.  

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommunikáció 

legelterjedtebb 

formáit.  

Teljesen önállóan  

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakítása, 

formázása, szerkesztése a 

szerzői jogok 

figyelembevételével.  

Megadott kommu- 

nikációs helyzet elemzésével 

megfogalmazza a 

kommunikációs probléma okát, 

megoldására javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését vagy egyet 

nem értését, érvel, indokol, 

magyaráz, tanácsol.  

Ismeri a legfontosabb 

kommunikációs 

technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  
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Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai 

eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg másolására, 

a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az üzleti levél elkészítése során. Az informatikai 

készségek és tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Számítógépes 

dokumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat.  

Számítógépes 

felhasználói 

ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

kezelése.  

Teljesen önállóan  

Törekszik a 

pontos, 

áttekinthető 

munkavégzésre.  

Biztonságos jelszavak 

megválasztása, előre 

megfelelően beállított 

szoftverek, eszközök 

használata az IKT biztonság 

növelése céljából.  

Megadott 

szempontok szerint 

szövegszerkesztő 

szoftverrel 

dokumentumot 

formáz.  

Ismeri a 

szövegformázás 

alapvető szabályait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alapvető 

funkciók beállítása,  

módosítása, gyakran 

előforduló, legegyszerűbb 

probléma-helyzetek megoldása.  
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Megadott 

szempon- 

tok szerint 

táblázatkezelő 

szoftverrel 

táblázatokat, 

diagramokat készít.  

Ismeri a 

táblázatkezelő 

program alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.   

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és fogadása, a 

netikett egyszerű szabályainak 

betartásával.  

Megadott 

szempontok szerint 

prezentációt készít.  

Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  

legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  

Megadott 

szempontok szerint 

információt keres 

az interneten, 

kiválasztja és 

feldolgozza.  

Ismeri a biztonságos 

internet használat 

szabályait, és a  

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Adatok, információk keresése 

a digitális eszközön vagy  

az interneten, az ered- 

mények  közül  a 

megfelelő(k) kiválasztása és 

feldolgozása útmutatás alapján.  

Tíz perc alatt 

legalább 900 leütés 

terjedelmű, 

összefüggő 

szöveget másol.  

Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját.  
Teljesen önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  

legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  
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                                  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Óraszám Projekt 

 

K
ö
zl

ek
ed

és
 

Közlekedési alapok  108  44 

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete  18 16 

Közlekedésbiztonság  6 2 

A közlekedés hatása a környezetre  6 4 

Közlekedési számítások  30 10 

Közlekedésinformatika  6 2 

Közlekedésföldrajz  42 10 

Közlekedés technikája és üzemvitele  132  56 

Vasúti közlekedés  30  16 

Közúti közlekedés  30  16 
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Légi közlekedés  18  6 

Belvízi közlekedés  18  6 

Tengeri közlekedés  18 6 

Csővezetékes szállítás  18 6 

 

 

 

Közlekedés megnevezésű tanulási terület 

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   240 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A tanulási terület megismerteti a tanulókkal a különböző közlekedési alágazatok 

jellemzőit, technikai összetevőit, infrastruktúráját, üzemviteli feladatait, a kapcsolódó számításokat és közlekedésföldrajzi 

ismereteket. A terület szorosan összefügg a közlekedési számítások és a közlekedési informatika témakörökkel. A tanulási szakasz 

végén a tanulónak tudnia kell alkalmazni az útvonaltervező szoftvereket, útdíj- és egyéb elektronikusan elérhető kalkulátorokat, és 

meghatározni a közúti járművek üzemanyag-fogyasztását, menetidejét, felmerülő költségeit.  

  

 Közlekedési alapok tantárgy  108 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy tanításának fő célja az egyes közlekedési alágazatok és nemzetgazdasági szerepük 

megismertetése, rendszerezése, a hozzájuk kapcsolódó földrajzi ismeretek átadása, a menetdinamikai számítások gyakorlati 

alkalmazásának és az internet megfelelő használatának elsajátíttatása.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

‒ Fizika 9-10. évfolyam (A közlekedés kinematikai és dinamikai problémái)   

‒ Matematika 9-10. évfolyam (számtan, algebra)   
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‒ Informatika 9-10. évfolyam (Infókommunikáció a közismereti tantárgyak tartalmához, valamint a földrajzoktatás „A földi tér 

ábrázolása” tematikai egység szakmai tartalmához)   

  

   

  

 

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

  

Készségek, képességek  

 
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Megtervezi az útvonalat az 

útvonaltervező használatával.  

Vasút- és közúthálózat, 

útvonaltervező szoftver ismerete  

Teljesen 

önállóan  

  

Figyelemösszpontosítás 

Precizitás  

Kreativitás  

Szabálykövetés, 

elővigyázatosság, biztonságra 

törekvés a számítógép, internet 

és elektronikus  rendszerek 

használatakor  

Információ keresése, 

gyűjtése, feldolgozása, 

értékelése és bemutatása 

internet és digitális 

eszközök segítségével  

Kiszámolja a meg- 

tett utat, sebességet, időt.  

A v=s/t képlet, valamint a 

gyorsulás és fékezés képletének 

ismerete  

Teljesen 

önállóan  
  

Kiszámolja a közúti 

üzemanyagfogyasztást.  
Számtani ismeretek  

Teljesen 

önállóan  

Számológép hasz- 

nálata  
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Meghatározza a közúti útdíjat.  

Közúthálózat, útvonaltervező 

szoftver, elektronikus 

útdíjszedési rendszer, valamint a 

közúti tehergépjárművek 

műszaki adatainak ismerete  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Információ keresése, 

eredmények kiválasztása, 

értékelése, feldolgozása  

internet és digitális  

eszközök segítségé- 

vel   

Elektronikus útdíjszedési 

rendszer használata  

Kezeli az elektronikus közúti 

áruellenőrző rendszer kalkulátorát.  

Közúthálózat ismerete, 

vámtarifa, valamint a közúti 

tehergépjárművek műszaki 

adatainak ismerete  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Információ keresése, 

eredmények kiválasztása, 

feldolgozása, értékelése  

internet és digitális 

eszközök segítségével  

Elektronikus közúti 

áruellenőrző rendszer 

használata  

Útvonalat optimalizál.  Közúthálózat ismerete  
Teljesen 

önállóan  

Útvonaltervező 

szoftverek, digitális 

térképek, internet 

használata  

Kezeli és átváltja a különböző 

országok pénznemeit.  

Európa és az Európán kívüli 

fontosabb országok és  

pénznemeik ismere- 

te  

Teljesen 

önállóan  

Információ keresése, 

összegyűjtése, 

feldolgozása internet és 

digitális eszközök 

segítségével  

                 A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

Közlekedés technikája és üzemvitele tantárgy  132 óra  
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A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulókat megismertesse az egyes közlekedési alágazatok 

technikai eszközeivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel és a hozzájuk kapcsolódó 

üzemviteli feladatokkal.  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közlekedési alapismeretek  

  

  

.  

  

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Kiválasztja a viszonylatnak és a 

küldemény jellegének megfelelő 

járművet.   

Járművek műszaki jellemzőinek, 

felépítésének, szerkezeti 

elemeinek ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Rendszeresség  

(tervezés, ütemezés)  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Döntéskészség  

Jogszabálykövetés  

Felelősségtudat  

Határozottság 

Információ keresése, összegyűjtése, 

feldolgozása, bemutatása internet és digitális 

eszközök segítségével  

Ellenőrzi a vasúti járművek 

jelölését, nemzetközi kódjait, 

meghatározza az ellenőrzőszámot.  

Matematika, algebra, nemzetközi 

jelölések ismerete  
Teljesen önállóan  

Információ keresése, összegyűjtése, 

feldolgozása, értékelése internet és digitális 

eszközök segítségével  

Kiszámolja a vasúti menetidőt.  
A v=s/t képlet, a gyorsulás és a 

megtett út képletének ismerete  
Teljesen önállóan  

Számológép és táblázatkezelő program 

alkalmazása  
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Közúti menetidőszámvetést készít 

és optimalizálja az útvonalat.  

A gépjárművezetők vezetési és 

pihenőidejére vonatkozó 

hatályos jogszabályok, a 

közúthálózat ismerete  

Teljesen önállóan  

Figyelemösszpontosítás 

Precizitás  

Kreativitás 

Szabálykövetés, 

elővigyázatosság, 

biztonságra törekvés a 

számítógép, internet és 

elektronikus rendszerek 

használatakor  

Számológép és táblázatkezelő program 

használata Információ keresése, 

összegyűjtése, feldolgozása, értékelése 

internet és digitális eszközök segítségével 

Útvonaltervező szoftverek, digitális térképek 

használata  

Kiszámolja a közúti jármű 

felmerülő költségeit.  
A költségösszetevők ismerete  Teljesen önállóan  

Számológép hasz- 

nálata  

Kiválasztja a viszonylatnak és a 

logisztikai szolgáltatásoknak 

megfelelő belvízi és tengeri 

kikötőket.  

Közlekedésföldrajzi ismeretek, 

kikötők infrastrukturális ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Információ keresése, összegyűjtése, 

feldolgozása, értékelése internet és digitális 

eszközök segítségével Útvonaltervező 

szoftverek, digitális térképek használata  

Felajánlja repülőterek és kikötők 

logisztikai szolgáltatásait.  

Repülőterek és kikötők 

áruforgalmi létesítményei, 

infrastrukturális felszereltségük.  

Teljesen önállóan  

Információ keresése, összegyűjtése, 

feldolgozása, értékelése, bemutatása internet 

és digitális  

eszközök segítségével   

Felhívja a figyelmet az új 

közlekedési alternatívákra.  

Ismeri a jövő kihívásait, fejlődési 

lehetőségeit a személy és 

teherforgalomban.  

Teljesen önállóan  

 Információ keresése, összegyűjtése, 

feldolgozása, értékelése, bemutatása internet 

és digitális eszközök segítségével  

A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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  Óraszám Projekt 
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 Belvízi árutovábbítás      

Tengerentúli árutovábbítás      

Multimodális és kombinált árutovábbítási rendszerek      
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Szállítmányozás megnevezésű tanulási terület  

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   570 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A tanulási terület megismerteti a tanulókkal a komplex szállítmányozást, amely magába 

foglalja a külkereskedelmi, pénzügyi, vám- és fuvarozási tevékenységet. Az ismeretek elsajátításával a tanuló képes lesz 

összehangolni és elvégezni a kereskedelmi szerződés teljesítéséhez és az áru továbbításához kapcsolódó tevékenységeket.  

  

Külkereskedelmi és vámismeretek tantárgy  72 óra  

 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje a különböző külkereskedelmi ügyleteket, elsajátítsa a kapcsolódó pénzügyi 

és vámismereteket, alkalmazza a megfelelő INCOTERMS-szokványokat és az internet használatával számításokat végezzen.  

 

 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  
Elvárt viselkedésmódok, attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  
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Részt vesz a 

külkereskedelmi ügylet 

előkészítésében, 

ajánlatokat dolgoz ki.  

Az ajánlat formai és 

tartalmi elemeinek 

ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Igényesség a kommunikációban (szakmai 

 kifejezések megfelelő használata, 

 helyesírás, nyelvhelyesség)  

Precizitás  

Kreativitás  

Problémamegoldás  Figyelemösszpontosítás 

Kapcsolatteremtés Jogszabálykövetés 

Elővigyázatosság, biztonságra törekvés a 

számítógép, internet és elektronikus rendszerek. 

Információ keresése, összegyűjtése, 

feldolgozása, értékelése, bemutatása 

az internet és digitális eszközök 

segítségével  

Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 

képszerkesztő, prezentációs 

programok és eszközök használata 

Elektronikus kommunikáció  

Alkalmazza a fizetési 

módokat.  

Fizetési eszközök és 

módok ismerete  
Irányítással  

Online banki felületek kezelése  

Kiválasztja a 

külkereskedelmi 

ügyletnek megfelelő IN- 

COTERMS- 

paritást, és ennek alapján 

eladási árat képez.   

A hatályos IN- 

COTERMS- 

szokványok ismere- 

te  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 

  

Kiállítja a szükséges 

vámokmányt.  

A hatályos 

Vámkódex és az áru 

vám elé állítási 

folyamatának 

ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Az elektronikus vám elé állítási 

rendszer kezelése  

Kiszámolja a fizetendő 

vám és az általános 

forgalmi adó összegét.  

A vámtarifa és az 

ügyleti érték 

összetevőinek 

ismerete, a 

vámérték 

meghatározása  

Teljesen önállóan  

TARIC megfelelő használata, 

információ keresése, összegyűjtése, 

feldolgozása az internet és digitális 

eszközök segítségével  

       A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

Általános szállítmányozás tantárgy  180 óra  
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A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a szállítmányozás szerepét a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában. 

Tudjanak idegen nyelven írásban kommunikálni. Képesek legyenek felismerni a közlekedési, szállítási, fuvarozási és 

szállítmányozási tevékenységek közötti különbségeket. Megismerjék a felelősségi szabályozást, képesek legyenek fuvarozási, 

szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződések megkötésére, szállítmányozói okmányok kiállítására. Földrajzi ismereteik 

alapján ki tudják választani a megfelelő árutovábbítási útvonalat. Árukár esetén el tudjanak járni a megbízójuk nevében és le tudják 

bonyolítani a kártérítési eljárást.   

  

 

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Megköti az áru továbbításához 

szükséges szerződéseket.  

A Ptk. fuvarozási, szállítmányozási, 

megbízási és bizományosi 

szerződésekre vonatkozó 

szabályozásának ismerete  

Irányítással  

Igényesség a kommunikációban 

(szakmai kifejezések megfelelő 

használata, helyesírás, 

nyelvhelyesség) Felelősségtudat  

Határozottság 

Figyelemösszpontosítás 

Kapcsolatteremtés 

Jogszabálykövetés  

Konszenzuskeresés   

Precizitás  

Szövegszerkesztő program 

ismerete Információ gyűjtése 

és feldolgozása az  

internet és digitális eszközök 

segítségével  

Elektronikus kommunikáció  

Kiállítja a szállít- 

mányozási okmányokat magyar és 

idegen nyelven.  

Az okmányok adattartalmára 

vonatkozó előírások, valamint a 

szakmai idegen nyelv és a szakmai 

kifejezések ismerete  

Teljesen önállóan  

Adatok rögzítése az 

informatikai rendszerben.  

Szükség esetén az okmányok 

kinyomtatása.  

Az EDI-rendszer használata  
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Megtervezi az árutovábbítás 

útvonalát.  

Belföldi és nemzetközi 

közlekedésföldrajzi ismeretek  
Teljesen önállóan  

Elővigyázatosság, biztonságra 

törekvés a számítógép és az internet 

használatakor  

Útvonaltervező szoftverek, 

digitális térképek, internet 

használata  

Szállítmánybiztosítási szerződést köt.  

A szállítmánybiztosítási formák, 

kockázatok, fedezetek, kiegészítő 

biztosítások ismerete  
Instrukció alapján 

részben önállóan  

 

Online biztosítási felületek 

kezelése  

Lefolytatja a kártérítési eljárást.  
A kártérítési eljárás lépéseinek, 

okmányainak ismerete  
Teljesen önállóan  

Információ összegyűjtése, 

feldolgozása, digitalizálása. 

Online bejelentési felületek 

kezelése. Szükséges okmányok 

becsatolása, szkennelése  

A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

Ágazati szabályozások tantárgy  144 óra  

  

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az egyes fuvarozási alágazatok szabályozását, és azokat felhasználva 

képesek legyenek szerződéseket kötni, az árutovábbításhoz kapcsolódó okmányokat kezelni, kitölteni.   

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  
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Felveszi a kapcsolatot az áru 

továbbításában részt vevő belföldi 

és nemzetközi szervezetekkel, 

magyar és idegen nyelven.  

Fuvarozási, szállítmányozási 

szervezetek, hatóságok munkájának, 

szervezeti felépítésének ismerete, 

szakmai idegen nyelv és a szakmai 

kifejezések ismerete  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  
Precizitás  

Jogszabálykövetés  

Felelősségtudat  

Döntéskészség  

Határozottság  

Kapcsolatteremtés 

Konszenzuskeresés Szakmaiság 

(szakmai kifejezések  

megfelelő használata magyar és 

idegen nyelven)  

Szabálykövetés, elővigyázatosság, 

biztonságra törekvés az online 

felületek, elektronikus rendszerek 

kezelésében  

Információ gyűjtése, 

feldolgozása, digitalizálása.  

Online  bejelentési felületek 

kezelése. Szükséges okmányok 

becsatolása, szkennelése  

Fuvarozási és szállítmányozási 

szerződéseket köt a belföldi és 

nemzetközi forgalomban, magyar 

és idegen nyelven, a jogszabályi 

ismeretek helyes alkalmazásával.  

Nemzetközi fuvarozási egyezmények és 

a fuvarozási, szállítmányozási 

szerződések megkötésére vonatkozó  

előírások ismerete A szakmai idegen 

nyelv és a szakmai kifejezések ismerete  

Irányítással  

Szövegszerkesztő program 

használata Információ 

gyűjtése, feldolgozása internet 

és digitális eszközök 

segítségével  

Elektronikus kommunikáció  

Kiállítja és kezeli a 

lebonyolításhoz szükséges 

okmányokat, magyar és idegen 

nyelven.  

A fuvarozási alágazatok okmányai, 

valamint az egyéb hatósági, vám- és 

szállítmányozási okmányok ismerete. 

Szakmai idegen nyelv ismerete  

Teljesen 

önállóan  

Online okmánykitöltési 

felületek kezelése.  

Szükséges okmányok 

becsatolása, szkennelése, 

szükség esetén nyomtatása.  

Internethasználat.  

Az  EDI-rendszer  

használata  

  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

  Óraszám Projekt 

  

R
ak

tá
ro

zá
s  

Raktározási alapok  72  32 

Raktárak helye, szerepe  12  12 

Raktározási folyamatok  30  20 

Anyag és áruismeret  30   

Raktári tárolás és anyagmozgatás  72  36 
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A raktári tárolás rendszere  36  18 

A raktári folyamatok anyagmozgató és 

mérőeszközei  
36  

18 

Raktári mutatószámok  30  12 

Matematikai, fizikai alapok  6   

Statikus mutatószámok  12  6 

Dinamikus mutatószámok  12  6 

Minőségi mutatószámok      

A raktárirányítás rendszere  0   

Az információ      

Raktárnyilvántartás      

Raktárirányítás      

Raktárvezetés  0   

A raktár működtetése      

Ellenőrzési, szabályozási feladatok      

 

 

 

 

 

Raktározás megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   294 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója : A tanulási terület megismerteti a tanulókkal a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és 

szükségességét, az alapvető áruáramlási és információs folyamatokat, a raktár működésének üzemtani és minőségi mutatóit. Az itt 
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szerzett ismeretek birtokában a tanuló képes lesz a raktározási szabályok betartása mellett a gyakorlatban végrehajtani egy komplex 

raktározási tevékenységet, kezelni a kapcsolódó bizonylatokat és a raktárügyviteli, raktárirányítási szoftvereket.  

  

Raktározási alapok tantárgy         72 óra  

  

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a raktározás feladatát, funkcióit, a megrendelések teljesítésének feladatait, 

tisztában legyenek azokkal a követelményekkel, amelyek a normál és a speciális áruk kezelésével, raktározásával kapcsolatosak, 

megismerjék és kezelni tudják az áruazonosító és -követő rendszereket. 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  
Elvárt viselkedésmódok, attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Ellenőrzi a raktárba 

beérkezett árukhoz 

csatolt dokumentációt.  

Az áruátvételi folyamat 

lépéseinek és okmányainak 

ismerete  

Teljesen önállóan  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Felelősségtudat  

Határozottság   

Precizitás  

Kreativitás Szabálykövetés, 

biztonságra törekvés a vállalati 

elektronikus rendszerek, 

áruazonosító rendszerek és 

számítógép használatakor  

  

Mennyiségi és 

minőségi áruátvételt 

végez.  

A mennyiségi és minőségi 

áruátvétel módszereinek és  

szabályainak ismerete  

Teljesen önállóan    

Ellenőrzi a 

tárolóhelyek műszaki 

állapotát.  

Az elhelyezési, tárolási 

szabályok ismerete  
Teljesen önállóan  

Információ keresése, gyűjtése, feldolgozása, 

értékelése és alkalmazása az  

internet és digitális eszközök segítségével  

Számítógépen rögzíti a 

raktári folyamat 

információit és adatait.  

Ügyviteli szoftverek ismerete, 

kezelése  
Teljesen önállóan  

Raktárkezelési és raktárirányítási szoftverek, 

internet használata  
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Komissiózási 

tevékenységet végez.  

A komissiózás típusainak, 

műveleteinek ismerete  
Teljesen önállóan  

Elektronikus kommunikáció. Raktárkezelési és 

raktárirányítási szoftverek használata  

Előkészíti a 

kiszállítandó árukat.  

Az expediálás műveleteinek, 

bizonylatainak, a csomagolás 

szerepének, az áruazonosítási 

és árukövető rendszerek 

ismerete  

Teljesen önállóan  

Elektronikus kommunikáció. Raktárkezelési és 

raktárirányítási szoftverek használa- 

ta  

Vonalkód létrehozása  

Részt vesz a leltározási, 

leértékelési, selejtezési 

folyamatokban.  

A leltározás, leértékelés, 

selejtezés  

szabályainak ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Információ keresése, gyűjtése, feldolgozása, 

értékelése és digitalizálása az  

internet és digitális eszközök segítségével  

Szövegszerkesztő, raktárkezelési és 

raktárirányítási szoftverek használa- 

ta  

Elektronikusan 

azonosítja az árut.  

Az áruazonosítás 

rendszereinek, eszközeinek 

ismerete  

Teljesen önállóan  Vonalkód, QR-kód, RFID olvasása  

       A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

Raktári tárolás és anyagmozgatás tantárgy  72 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja . A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a különböző tárolási módok 

jellemzőivel, eszközrendszereivel és szabályos kezelésükkel.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 
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Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Az áru jellege, mérete, súlya 

és csomagolása alapján 

kiválasztja a megfelelő 

tárolási módot.  

Az anyagok tárolási 

lehetőségeinek,  

szabályainak ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Felelősségtudat  

Határozottság  

Precizitás  

Kreativitás Szabálykövetés, 

biztonságra  törekvés a 

vállalati elektronikus 

rendszerek, áruazonosító 

rendszerek és számítógép 

használatakor  

Vállalati információs rendszer, 

raktárkezelő szoftver használata  

A raktári kiszolgálás jellege 

alapján elhelyezi az árut a 

megfelelő tárolási 

rendszerben.  

A raktári kiszolgálás FIFO-, 

LIFO- és RND-elveinek ismerete  
Teljesen önállóan  

Vállalati információs rendszer, 

raktárkezelő szoftver használata  

Rakodólapos 

egységrakományt képez.  

A rakodólapok méreteinek, 

terhelhetőségének, az 

egységrakományképzés elveinek 

ismerete  

Teljesen önállóan    

Kiválasztja a rakomány 

méretei és súlya alapján a 

megfelelő anyagmozgató 

eszközt.  

Az anyagmozgató eszközök 

jellemzőinek, típusainak, 

terhelhetőségének ismerete  
Instrukció alapján 

részben önállóan  

Vállalati információs rendszer, 

raktárirányítási szoftver használata  

Ellenőrzi a mérőeszközök 
műszaki  

állapotát, hitelességének 

lejártát.  

A mérőeszközök  

hitelesítési, kalibrálási 

szabályainak ismerete  
Teljesen önállóan    

Elektronikusan azonosítja az 

árut.  

Az áruazonosítás 

rendszereinek, eszközeinek 

ismerete  

Teljesen önállóan  

Vonalkód, QR-kód, RFID-azonosítók 

használata  

A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Raktári mutatószámok tantárgy  72 óra  

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése 

üzemtanilag és minőségileg jellemezhető. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Kiszámolja a betárolásra kerülő áru helyszükségletét, a 

rakodólapok elhelyezését.  

Sík és térgeometriai 

ismeretek  
Teljesen önállóan  

Precizitás  

Problémafelismerés 

Problémamegoldó 

képesség  

Számológép, Excel- függvények 
használata  

Az áruelhelyezési lehetőségeket figyelembe véve 

kiszámolja a tárolóállványok terhelhetőségét.  
Számtani, algebrai 

ismeretek  
Teljesen önállóan  

Számológép, Excelfüggvények 

használata  

Kiszámítja a be- és kitárolásra kerülő áru tömegét és 

térfogatát a mértékegységek átváltásával.  

A mértékegységek 

átváltására vonatkozó 

szabályok ismerete  

Teljesen önállóan  
Számológép, internetes 

programok használata  

Kiszámítja a folyadékok tömegét a sűrűség és térfogat 

alapján.  

A mértékegységek 

átváltására vonatkozó 

szabályok ismerete  

Teljesen önállóan  
Számológép, internetes 

programok használata  

Kiszámolja a raktári tárolókapacitást, a 

kapacitáskihasználtságot és a területkihasználást.  
Sík és térgeometriai 

ismeretek  
Teljesen önállóan  Számológép használata  

Kiszámolja az anyagmozgató gépek anyagáramlási 

erősségét és intenzitását, teljesítőképességét.  
Számtani, algebrai 

ismeretek  
Teljesen önállóan  Számológép használata  

Kiszámolja a komissiózás és az expediálás 

folyamatának idejét.  
Számtani, algebrai 

ismeretek. Idő átváltása  
Teljesen önállóan  

Számológép, Excelfüggvények 

használata  
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Kiszámolja a raktár átbocsátóképességét, a forgási időt 

és a forgási sebességet.  
Számtani, algebrai 

ismeretek  
Teljesen önállóan  Számológép használata  

Kiszámolja a vevőkiszolgálási, eszközhatékonysági és 

készletezéshatékonysági mutatókat.  
Számtani, algebrai 

ismeretek  
Teljesen önállóan  Számológép használata  

Ellenőrzi a vonalkódot, kiszámolja az ellenőrző 

számot.  
Számtani, algebrai 

ismeretek  
Teljesen önállóan  Számológép használata  

  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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  Óraszám Projekt 

L
o

g
is

zt
ik

a 

  

Logisztikai alapok   10  - 

A logisztikai rendszer felépítése  5  

A logisztika információs rendszere  5  

A logisztikai teljesítmények mutatószámai     

Beszerzési logisztika   36 15 

A beszerzési folyamat  24  5 

Beszerzési stratégiák  12 10 

A beszerzési logisztika gyakorlata    

Készletezési logisztika   18 9 

A készletezés szerepe  12  6 

Készletgazdálkodás  6 3 

A készletezési logisztika gyakorlata    

Termelési logisztika   18 9 

Termeléstervezés  12  6 

Termelésirányítás  6 3 

A termelési logisztika gyakorlata     

Elosztási logisztika   18 9 

Disztribúció és értékesítés  12  6 

Az elosztási logisztika gyakorlata  6  3 
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 Minőség a logisztikában             0 

Minőségi alapismeretek   

A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei   

A logisztika minőségi mutatói   

 

Logisztika megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   442 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A tanulási terület megismerteti a tanulókkal a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és 

az ahhoz kapcsolódó feladatokat, a tervezési, elemzési számításokat és a tevékenység üzemtani, minőségi mutatóit. Az itt szerzett 

ismeretek birtokában a tanuló képes lesz egy logisztikai rendszeren belül megtervezni a folyamatokat az alapanyag beszerzésétől a 

végső fogyasztásig, elemezni annak költséghatásait, fejlesztési javaslatokat tenni.  

  

 Logisztikai alapok tantárgy  82 óra  

   

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztikai rendszerek működését, informatikai hátterét, az ahhoz 

szükséges adatállományokat. Működtetni tudják a vállalatirányítási rendszereket, és az adatok kinyerésével információt tudjanak 

nyújtani a logisztikai teljesítményekről a menedzsment számára.   

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  
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Adatokat rögzít a vállalat 

információs rendszerében.  

Vállalatirányítási rendszerek, 

logisztikai ügyviteli szoftverek 

ismerete, kezelése  Teljesen önállóan  

Kooperativitás  

Önállóság  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás   

Felelősségtudat  

Vállalatirányítási szoftverek és 

számítógép használata   

Adatokat gyűjt a vállalat 

információs rendszeréből.  

Vállalatirányítási rendszerek, 

logisztikai ügyviteli szoftverek 

ismerete, kezelése  

Teljesen önállóan  

Határozottság   

Döntéshozás  

Önkorrekció   

Precizitás Szabálykövetés, 

biztonságra törekvés a 

vállalati elektronikus 

rendszerek, áruazonosító 

rendszerek és számítógép  

használatakor  

Információ keresése, gyűjtése 

az internet és digitális 

eszközök segítségével  
Vállalati információs 
szoftverek és  

számítógép haszná- 

lata  

Elektronikus kommunikáció  

Okmányokat és adatokat továbbít 

a rendszeren keresztül.  
Okmány- és adattovábbítási 

rendszerek ismerete, kezelése   
Teljesen önállóan  

A számítógép és az 

elektronikus adattovábbítási 

rendszer használata  

Áruazonosító kódot hoz létre.  

Az áruazonosítás 

rendszereinek, eszközeinek 

ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Vonalkód létrehozása, a 

vállalatirányítási rendszer 

használata  

Felülvizsgálja a logisztikai 

költségek alakulását.  A logisztikai költségek 

összetevőinek ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Információ keresése, gyűjtése, 

feldolgozása, értékelése az 

internet és digitális eszközök 

segítségével   

Meghatározza a logisztikai 

összköltséget.  
Teljesen önállóan  

Meghatározza a  

vállalat logisztikai 

teljesítményét.  Számtani, algebrai ismeretek  

Teljesen önállóan  

Meghatározza a kiszolgálási 

színvonalat.  
Teljesen önállóan  
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Javaslatot tesz a kiszolgálási 

színvonal növelésére.  

A fejlesztés és a vevői 

elégedettség mérése 

lehetőségeinek, valamint a 

megfelelés mutatószámainak 

ismerete  

Teljesen önállóan  

 

 

 

 

Beszerzési logisztika tantárgy  82 óra  

   

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a beszerzési logisztika folyamatának lépéseit, a beszerzést befolyásoló 

tényezőket, a kockázatokat, a beszállítói kapcsolatok lehetőségeit és a megfelelő beszállító értékelésének és kiválasztásának 

lehetőségeit, szempontjait. A tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie kell a beszerzéssel kapcsolatosan felmerült költségeket, 

azok összetevőit, ismernie kell a költségek egymásra gyakorolt hatását, és gazdaságossági számításokat kell végeznie.  

  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  
Elvárt viselkedésmódok, attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Beazonosítja a 

szükségleteket.  

A vállalati 

szükségletek 

felmerülési helyének 

ismerete  

Teljesen önállóan  

Rendszeresség  

(tervezés, ütemezés)  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Döntéskészség  

Felelősségtudat  

Információ keresése, 

gyűjtése, feldolgozása, 

értékelése az internet és 

digitális eszközök 

segítségével  

A vállalat belső információs 

rendszerének használata  
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Felkutatja a beszerzési 

forrásokat.  

A piackutatás 

módszereinek ismerete  
Teljesen önállóan  

Határozottság 

Figyelemösszpontosítás Precizitás  

Kreativitás Szabálykövetés, 

elővigyázatosság, biztonságra 

törekvés a számítógép és internet 

használatakor  

Információ keresése, 

gyűjtése, feldolgozása, 

értékelése az internet és 

digitális eszközök 

segítségével  

Értékeli a beszállítók 

ajánlatait.  

Az ajánlatok értékelési 

módszereinek ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

A beérkezett ajánlatok 

feldolgozása, értékelése  

Számológép használata  

A vállalat belső információs 

rendszerének használata  

Kiválasztja a vállalat számára 

megfelelő beszállítót.  

A számszerűsíthetőség 

lehetőségeinek 

ismerete  

Matematikai, algebrai 

ismeretek  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Számológép  használata  

A vállalat belső információs 

rendszerének használata  

Kiszámítja a gazdaságos 

rendelési tételnagyságot.  

Matematikai, algebrai 

ismeretek  

Teljesen önállóan  

Kiszámítja a rendelési, 

készletezési költségeket.  Teljesen önállóan  

Meghatározza a tulajdonlás 

teljes költségét.  Teljesen önállóan  

Kockázatelemzést végez.  Krajlic-mátrix ismerete  Teljesen önállóan  

      A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Készletezési logisztika tantárgy  72 óra  

  

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a készletek típusait, a készletkategóriákat, készletszinteket és 

készletnormákat, a készletezés költségeit, a készletgazdálkodás szerepét és modelljeit. A tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie 

kell a készletezéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket, azok összetevőit, a költségek egymásra gyakorolt hatását, és 

gazdaságossági számításokat kell végeznie. Elemeznie és grafikusan ábrázolnia kell a különböző készletcsoportokat. 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Kiszámolja a készletezés költségeit.  

Számtani és algebrai 

ismeretek  

Teljesen önállóan    

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Problémaelemzés  

Önkorrekció 

Figyelemösszpontosítás 

Precizitás  

Számológép használata  

Készletelemzést végez.  Teljesen önállóan  

Meghatározza a rendelési készletszintet.  Instrukció alapján 

részben önállóan  

Átlagkészletet és kronologikus átlagot 

számít.  
Teljesen önállóan  
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Kiszámolja a forgási sebességet és 

forgási időt.  
Teljesen önállóan  

  

Kiszámolja a zárókészletet.  Teljesen önállóan  

ABC-elemzést végez.  Instrukció alapján 

részben önállóan  

Grafikusan ábrázolja a kumulált 

értékeket.  

Függvények grafikus 

ábrázolásának ismerete  Teljesen önállóan  

Számítógép használata - 

függvények grafikus 

ábrázolása  

         A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
 

Termelési logisztika tantárgy  60 óra  

   

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a termeléstervezés, termelésütemezés és termelésirányítás korszerű 

megoldásait, folyamatait, szabályozásait, a különböző gyártási rendszerek típusait, jellemzőit. A tanulási szakasz végén a tanulónak 

ismernie kell az anyagszükséglet- és erőforrás-tervezés elemeit, módszereit, meg kell határoznia a gyártási folyamat hatékonyságát, 

tevékenységi hálót kell készítenie és elemeznie kell a kiszámolt eredményeket.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Ütemezi a megrendelést.  Johnson-szabály 

ismerete  
Teljesen önállóan  Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Problémaelemzés  

Önkorrekció 

Figyelemösszpontosítás  

Precizitás  

Számológép használata  

Megtervezi a kapa- 

citást, elkészíti a tevékenységi hálót.  
Számtani és algebrai 

ismeretek  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Meghatározza az optimális sorozatnagyságot.  Instrukció alapján 

részben önállóan  

Kiszámítja a kibocsátási és átfutási időt.  Teljesen önállóan  
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Meghatározza a ciklusidőt, a maximális 

kibocsátást.  
Teljesen önállóan  

Elvégzi a termelésütemezést, és kiszámolja a 

kapcsolódó költségeket.  

 
Teljesen önállóan  

  

Megtervezi az anyagszükségletet.  

Az MRP I. elemeinek, 
módszereinek ismerete  

Számtani és algebrai 

ismeretek  

Teljesen önállóan  

Számológép használata  

Meghatározza a végtermék előállításához 

szükséges anyagmennyiséget.  Teljesen önállóan  

Meghatározza az időbeli tényezőket.  Teljesen önállóan  

Meghatározza a fennmaradó raktárkészletet.  Teljesen önállóan  

                    A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
 

  Elosztási logisztika tantárgy  86 óra  

   

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék és alkalmazzák az értékesítési csatornákat, disztribúciós rendszereket. Cél, 

hogy a tanulási szakasz végén a tanuló meg tudja tervezni az optimális elosztást, ismerje annak költségeit és idejét, valamint meg 

tudja tervezni a visszutas logisztikai folyamatokat.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Optimalizálja a kiszolgálási sorrendet.  

A sorminimum szerinti 

meghatározás módszerének 

ismerete  
Teljesen önállóan  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Problémaelemzés  

Önkorrekció 

Figyelemösszpontosítás  

Számológép és 

útvonaltervező szoftver 

használata  Megtervezi az elosztási szükségletet.  
A DRP elemeinek,  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
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Meghatározza a rendelési mennyiséget.  módszereinek ismerete  

Számtani és algebrai 

ismeretek  

Teljesen önállóan  
Precizitás  

Meghatározza a fennmaradó 

raktárkészletet.   Teljesen önállóan  

Meghatározza a következő időszak 

gyártási mennyiségét.  Teljesen önállóan  

          A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. évfolyam témakörei és projektjei 

 

 

 Óraszám Projekt 
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Munkavállalói idegen nyelv  62  16  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11  2   

Önéletrajz és motivációs levél  20  4   

„Small talk” – általános társalgás  11  5   

Állásinterjú  20  5 

 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   62 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, 

az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

  

 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy  62 óra  

 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés 

lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

  

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű 

formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően 

megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú 

bevezető részében, az általános társalgás során feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, 
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elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel 

ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett 

információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni.  

  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-

tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen 

ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.  

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

  

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és  

felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök  

Általános és szakmához   

kötődő digitális kompetenciák  

Internetes álláskereső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, szaklapok, 

szakmai kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket keres. Az 

álláskereséshez használja a 

kapcsolati tőkéjét.  

Ismeri az álláskeresést segítő 

fórumokat, álláshirdetéseket 

tartalmazó forrásokat, állásokat 

hirdető vagy álláskeresésben segítő 

szervezeteket, munkaközvetítő 

ügynökségeket.  

Teljesen 

önállóan  

Törekszik kompetenciáinak reális 

megfogalmazására, erősségeinek 

hangsúlyozására idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és személyes 

kompetenciáinak fejlesztésére. 

Törekszik receptív és produktív 

készségeit idegen nyelven 

fejleszteni (olvasott és hallott 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez használni az 

internetes böngészőket és 

álláskereső portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, végzettségének, 

képességeinek megfelelően 

álláshirdetéseket kiválasztani.  
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A tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelő 

önéletrajzot fogalmaz.  

Ismeri az önéletrajz típusait, azok 

tartalmi és formai követelményeit.  

Teljesen 

önállóan  

szöveg értése, íráskészség, valamint 

beszédprodukció). Szakmája iránt 

elkötelezett. Megjelenése 

visszafogott, helyzethez illő. 

Viselkedésében törekszik az adott 

helyzetnek megfelelni.  

Ki tud tölteni 

önéletrajzsablonokat, pl. 

Europass CVsablon, vagy 

szövegszerkesztő program 

segítségével létre tud hozni az 

adott önéletrajztípusoknak 

megfelelő dokumentumot.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelő 

motivációs levelet ír, melyet a 

megpályázandó állás 

sajátosságaihoz igazít.  

Ismeri a motivációs levél tartalmi és 

formai követelményét, felépítését, 

valamint tipikus szófordulatait az 

adott idegen nyelven.  

Teljesen 

önállóan  

Szövegszerkesztő program 

segítségével meg tud írni egy 

önéletrajzot, figyelembe véve a 

formai szabályokat.  

Kitölti és a munkaadóhoz eljuttatja 

a szükséges nyomtatványokat és 

dokumentumokat az álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével.  

Ismeri az álláskeresés folyamatát.  
Teljesen 

önállóan  

Digitális formanyomtatványok 

kitöltése, szövegek formai 

követelményeknek megfelelő 

létrehozása, emailek küldése és 

fogadása, csatolmányok 

letöltése és hozzáadása.  

Felkészül az állásinterjúra a 

megpályázni kívánt állásnak 

megfelelően, a céljait szem előtt 

tartva kommunikál az interjú 

során.  

Ismeri az állásinterjú menetét, 

tisztában van a lehetséges 

kérdésekkel. Az adott szituáció 

megvalósításához megfelelő 

szókincscsel és nyelvtani tudással 

rendelkezik.  

Teljesen 

önállóan  

A megpályázni kívánt állással 

kapcsolatban képes az 

internetről információt 

szerezni.  
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Az állásinterjún, az állásinterjúra 

érkezéskor vagy a kapcsolódó 

telefonbeszélgetések során 

csevegést (small talk) 

kezdeményez, a társalgást 

fenntartja és befejezi. A 

kérdésekre megfelelő válaszokat 

ad.  

Tisztában van a legáltalánosabb 

csevegési témák szókincsével, 

amelyek az interjú során, az interjút 

megelőző és esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés során vagy az 

állásinterjúra megérkezéskor 

felmerülhetnek.   

Teljesen 

önállóan  

 

  

Az állásinterjúhoz kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést folytat, 

időpontot egyeztet, tényeket 

tisztáz.  

Tisztában van a telefonbeszélgetés 

szabályaival és általános nyelvi 

fordulataival.  

Teljesen 

önállóan  
  

A munkaszerződések, munkaköri 

leírások szókincsét munkájára 

vonatkozóan alapvetően megérti.  

Ismeri a munkaszerződés főbb 

elemeit, leggyakoribb idegen nyelvű  

kifejezéseit. A munkaszerződések, 

munkaköri leírások szókincsét 

értelmezni tudja.  

Teljesen 

önállóan  
  

   A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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  Óraszám Projekt 

 

K
ö
zl
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ed

és
 

Közlekedési alapok  36  7
1 

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete    

Közlekedésbiztonság    

A közlekedés hatása a környezetre    

Közlekedési számítások  30 5 

Közlekedésinformatika  6 2 

Közlekedésföldrajz    

Közlekedés technikája és üzemvitele  0 - 

Vasúti közlekedés    

Közúti közlekedés    

Légi közlekedés    

Belvízi közlekedés    

Tengeri közlekedés    

Csővezetékes szállítás    

     1
A projekthez tartozó kompetenciák részletezése a 13. évfolyamnál.  
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24 12 

 Belvízi árutovábbítás  24 12 

Tengerentúli árutovábbítás  24 12 

Multimodális és kombinált árutovábbítási rendszerek 24 12 

 
 

Szállítmányozói feladatok tantárgy                                       174 óra  

  

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók az általános szállítmányozási és földrajzi ismeretek birtokában megismerjék az egyes fuvarozási 

alágazatok jellemzőit, és azokat felhasználva képesek legyenek esettanulmányokat feldolgozni, konkrét szállítmányozási feladatokat 

megoldani. Megszerzett ismereteik alapján ki tudják választani a megfelelő fuvarozási módot, fuvareszközt, árutovábbítási útvonalat, és 

képesek legyenek megtervezni, megszervezni és lebonyolítani a megbízó számára legoptimálisabban, leggazdaságosabban, 

legbiztonságosabban, leggyorsabban az áru továbbítását. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 
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Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Kiválasztja az áru 

továbbításához 

legalkalmasabb fuvarozási 

módot,  

fuvareszközt és 

egységrakományképző 

eszközt.  

Nemzetközi fuvarozási 
egyezmények  

ismerete  

Nemzetközi 

viszonylatban 

közlekedő 

fuvareszköztípusok 

ismerete 

Egységrakományképző 

eszközök  

használatának ismerete  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

Precizitás  

Kreativitás  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Döntéskészség  

Rendszeresség  

(tervezés, ütemezés) 

Együttműködőkészség  

Jogszabálykövetés  

Felelősségtudat  

Határozottság 

Figyelemösszpontosítás 

Kapcsolatteremtés 

Konszenzuskeresés Szakmaiság 

(szakmai  kifejezések 

megfelelő használata magyar és 

idegen nyelven)  

Szabálykövetés, elővigyázatosság, 

biztonságra törekvés az online 

felületek és elektronikus 

rendszerek kezelésében 

Információ gyűjtése, 

feldolgozása, digitalizálása az  

internet és digitális eszközök 

segítségével  

Felveszi a kapcsolatot az 

áru továbbításában részt 

vevő belföldi és 

nemzetközi 

szervezetekkel, magyar és 

idegen nyelven.  

Fuvarozási, 

szállítmányozási 

szervezetek, 

hatóságok 

munkájának, 

szervezeti 

felépítésének ismerete   

A szakmai idegen 

nyelv és a szakmai 

kifejezések ismerete.  

Teljesen 

önállóan  

Információ gyűjtése, 

feldolgozása, digitalizálása 

internet és digitális eszközök 

segítségével  

Online bejelentési felületek 

kezelése. Szükséges okmányok 

becsatolása, szkennelése  

Megtervezi az 

árutovábbítás útvonalát.  

Belföldi és nemzetközi 

közlekedésföldrajzi 

ismeretek.  

Teljesen 

önállóan  

Útvonaltervező szoftverek, 

digitális térképek, internet 

használata  
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Rakodási, 

rakományelhelyezési, 

rakományrögzítési tervet 

készít.  

Különböző 

fuvareszközök, 

egységrakomány-

képző eszközök 

műszaki adatainak, 

rögzítési 

lehetőségeinek 

ismerete.  

Teljesen 

önállóan  

 

Rakománytervező  

szoftverek, internet használata  

Fuvardíjkalkulációt készít, 

költségeket számol el.  

Különböző fuvarozási 

alágazatok 

díjszabásainak átfogó 

ismerete.  

Teljesen 

önállóan  

Interneten elérhető díjszabások,  

online díjszámítási  

felületek használata Számológép 

hasz- 

nálata  

Megszervezi a közúti 

gyűjtőjáratok indítását, 

fogadását, az áru terítését.  

Belföldi és nemzetközi 

közlekedésföldrajzi 

ismeretek.  

Teljesen 

önállóan  

Útvonaltervező szoftverek, 

digitális térképek, internet 

használata  

Helyfoglalást végez légi 

forgalomban a CCS 

szabályozott 

teherárukiszolgálási 

rendszeren keresztül.  

Helyfoglalással és 

árufeladással 

kapcsolatos feladatok, 

valamint a tömeg és 

térfogat aránya 

meghatározásának 

ismerete  

Teljesen 

önállóan  

A  CCS-rendszer használata  

Információ gyűjtése, 

feldolgozása, digitalizálása 

internet és digitális eszközök 

segítségével Számológép hasz- 

nálata  

Hajótérfoglalást végez 

tengeri forgalomban, 

idegen nyelven.  

Hajótérfoglalással és 

interkontinentális 

árutovábbítással 

kapcsolatos feladatok 

ismerete  

Teljesen 

önállóan  

Információ gyűjtése, 

feldolgozása, digitalizálása 

internet és digitális eszközök 

segítségével  

Online bejelentési felületek 

kezelése. Szükséges okmányok 

becsatolása, szkennelése  
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  Óraszám Projekt 

  

R
ak

tá
ro

zá
s

 

Raktározási alapok  0 - 

Raktárak helye, szerepe    

Raktározási folyamatok    

Anyag és áruismeret    

Raktári tárolás és anyagmozgatás  0 - 

A raktári tárolás rendszere    

A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei    

Raktári mutatószámok  42 30
3 

Matematikai, fizikai alapok    

Statikus mutatószámok  12  

Dinamikus mutatószámok  12 12 

Minőségi mutatószámok  18 18 

A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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A raktárirányítás rendszere  42 36 

Az információ  6  

Raktárnyilvántartás  18 18 

Raktárirányítás  18 18 

Raktárvezetés  36 - 

A raktár működtetése  18  

Ellenőrzési, szabályozási feladatok  18  
              3

A projekthez tartozó  kompetenciák részletezése a 13. évfolyamnál. 

 

 

 

A raktárirányítás rendszere tantárgy  42 óra  

   

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló megismerje az áruáramlási és az információáramlási folyamatok ellátási láncba történő 

integrálódását, és végrehajtási szinten kezelje a raktárirányítási programokat.  

  

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Adatokat rögzít a vállalat 

információs rendszerében.  
Vállalati ügyviteli, 

raktárkezelési és 
Teljesen önállóan  

Kooperativitás  

Önállóság  

Információgyűjtés az internet és 

digitális eszközök használatával.  
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Rögzíti az árumozgást jelző 

információkat.  

raktárirányítási szoftverek 

ismerete, kezelése  Teljesen önállóan  
Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Döntéshozás  

Önkorrekció  

Elektronikus kommunikáció 

Táblázatkezelés  

Szövegszerkesztés  

Vállalatirányítási rendszer, 

raktárkezelő és raktárirányítási 

programok használata  

Adatokat gyűjt a vállalat 

információs rendszeréből.  Teljesen önállóan  

A raktárkezelő szoftver 

alkalmazásával 

készletnyilvántartást vezet.   

Teljesen önállóan  

Összeköti a vállalatirányítási és a 

raktárirányítási rendszer 

információit.  

Teljesen önállóan  

                       A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
 

Raktárvezetés tantárgy  36 óra  

   

A tantárgy oktatásának célja, hogy az elméleti tananyaghoz kapcsolódva, a szabályokat ismerve és betartva a tanulók elsajátítsák a 

raktár működtetésével kapcsolatos gyakorlati feladatokat.  

Elméleti feldolgozású témakör. 
 

 
  Óraszám Projekt 

L
o

g
is

zt
ik

a 

  

Logisztikai alapok   72  30
4 

A logisztikai rendszer felépítése  24  10 

A logisztika információs rendszere  12  8 

A logisztikai teljesítmények mutatószámai  36  12 

Beszerzési logisztika   46  16
4 

A beszerzési folyamat  5   
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Beszerzési stratégiák  5  4 

A beszerzési logisztika gyakorlata  36  12 

Készletezési logisztika   54  20
4 

A készletezés szerepe      

Készletgazdálkodás  18  8 

A készletezési logisztika gyakorlata  36  12 

Termelési logisztika   42  22
4 

Termeléstervezés      

Termelésirányítás  12  7 

A termelési logisztika gyakorlata  30  15 

Elosztási logisztika   68  28
4 

Disztribúció és értékesítés  32  14 

Az elosztási logisztika gyakorlata  36  14 

Minőség a logisztikában   60 20 

Minőségi alapismeretek  12  

A minőségmenedzsment fejlesztésének 

eszközei  
12 

6 

A logisztika minőségi mutatói  36 14 

 
4
A projekthez tartozó kompetenciák részletezése a 13. évfolyamnál. 
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Minőség a logisztikában tantárgy  60 óra  

  

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló megismerkedjen a logisztikai szolgáltatást nyújtó szervezetek vevőkiszolgálási, és a 

fogyasztói igények megfelelő szintű kielégítését biztosító hátterével, a minőségi szabványokkal, a minőségügyi tervezéssel, a 

minőségirányítással és a fejlesztési lehetőségekkel. Az ismeretek elsajátítását követően a tanuló képes lesz a mutatószámok alapján 

mérni a szolgáltatás minőségét, és javaslatokat tenni a fejlesztésre.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Meghatározza egy termék 

minőségi jellemzőit.  

Az objektív és szubjektív minőségi 

jellemzők és a termékre érvényes  

szabványok ismere- 

te  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Problémafelismerés  

Problémamegoldás  

Problémaelemzés  

Önkorrekció 

Figyelemösszpontosítás  

Precizitás  

  

Meghatározza a logisztikai 

szolgáltatások minőségi 

mutatóit.  

Az adott szervezet kiszolgálási 

minőségre vonatkozó előírásainak 

ismerete  
Instrukció alapján 

részben önállóan  

A vállalat belső információs 

rendszerének használata 

Számítógép,  szö- 

vegszerkesztő, 
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Meghatározza a 

veszteségforrásokat.  

A lean menedzsment filozófiai 

alapelveinek, a veszteségforrások 

típusainak ismerete  Teljesen önállóan  

táblázatkezelő programok, 

prezentációs eszközök 

 ismerete  

és használata  

Számológép használata 

Ok-okozati elemzést végez.  

Az Ishikawadiagram alkalmazási 

lehetőségeinek ismerete  Teljesen önállóan  

  

  

Kiszámolja a minőségi 

mutatókat.  

Számtani és algebrai ismeretek  
Teljesen önállóan  

Feltárja a lehetséges hibákat, 

elemzi, és számszerűsíti 

azokat.  

Az FMEA- 

kidolgozás követelményeinek, 

folyamatának, a kockázatcsökkentés  

módszereinek ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Meghatározza a szűk 

keresztmetszetet.  

A folyamatok hálótervezési 

módszereinek ismerete  Teljesen önállóan  

Meghatározza a minőségi 

célokat, a végrehajtás 

módszereit, ellenőrzi és 

korrigálja a tevékenységet.  

A PDCA-ciklus elemeinek, 

módszereinek, eszközeinek ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

                     A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Kimeneti és vizsgakövetelmények 

Az alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési 

évfolyam eredményes teljesítése. Érettségi utáni képzéseknél a 13. évfolyam 

1. féléve végén. 

Írásbeli vizsga   

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 

perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az 

értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai 

alapján történik.  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés   

A vizsgatevékenység leírása  

1. vizsgarész: 

Információkezelés  

Egy, a képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása 

számítógépen szövegszerkesztő és táblázatkezelő program alkalmazásával. 

    

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  

Témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 

feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása. 

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a páros munkát.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

• 1. vizsgarész: 45 perc  

• 2. vizsgarész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás)  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének 

Információkezelés vizsgarészét a vizsgázók számítógépes 
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tanteremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített 

feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, 

meghatározott néven. A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a 

vizsgaszervező feladata a számítógépen elkészített feladatok 

nyomtatása és mentése. A mentésnek és/vagy a nyomtatásnak a 

gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell 

történnie. A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített 

részletes értékelési útmutató alapján történik.  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység  Értékelés  

1. vizsgarész: 

Információkezelés  

Üzleti levél  40%  

Szállítólevél  20%  

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  40%  

  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

              A szakmai vizsga 

Szakmairány megnevezése: Logisztika és szállítmányozás  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az 

egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.  

Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Logisztika, szállítmányozás, közlekedés és 

raktározás elméleti alapjai  

 A vizsgatevékenység leírása:  

Az írásbeli online feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a 

következő témakörök tanulási eredményeit méri: Közlekedési alapok, 

Közlekedés technikája és üzemvitele, Külkereskedelmi és vámismeretek, 

Általános szállítmányozás, Ágazati szabályozások, Logisztikai alapok, 

Beszerzési logisztika, Készletezési logisztika, Termelési logisztika, Elosztási 

logisztika, Minőség a logisztikában, Raktározási alapok, Raktárirányítás 

rendszere, Raktárvezetés tantárgyak elméleti témakörei.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

120 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %   

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
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Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési 

útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért 

adható.   

A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám 

tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor 

a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek 

teljes értékűek.   

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló vizsgarészenként a 

megszerezhető pontszám legalább 40 %-át elérte.  

Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati vizsga  

A/vizsgarész: Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  

B/vizsgarész: Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói 

feladatai C/vizsgarész: Portfólió elkészítése és bemutatása  

A vizsgatevékenység leírása: A/vizsgarész: Logisztika 

és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  

A számítási feladatokat tartalmazó írásbeli feladatlap az alábbi témakörök 

tanulási eredményeit méri: A raktári mutatószámok (raktározás üzemtani – 

terület és térfogatkihasználás, vevői és készletezési mutatói, saját és 

bérraktárhoz kapcsolódó költségszámítások, beruházási költségkalkulációk, 

leltáreredmény-számítás), valamint a logisztikai teljesítmények 

mutatószámai, a beszerzési logisztika gyakorlata, a készletezési logisztika 

gyakorlata, a termelési logisztika gyakorlata, az elosztási logisztika 

gyakorlata és a logisztika minőségi mutatói témakörök gazdaságossági 

számításai. A vizsgasorban minimum 8 db maximum 10 db feladatot kell a 

vizsgázóknak megoldaniuk, a raktározás tanulási eredményeihez 

kapcsolódóan 4-5 db feladat, a logisztika tanulási eredményeihez 

kapcsolódóan 4-5 db feladat szerepel a vizsgasorban.  

B/vizsgarész: Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói 

feladatai  

A feladatlap egy komplex import vagy export külkereskedelmi ügylet 

lebonyolításának a megtervezését, megszervezését és a kapcsolódó logisztikai 

feladatok elvégzését kéri számon. A megoldáshoz internetes felületeket, 

elektronikus díjszabásokat, okmányokat használ. A vizsgafeladat az alábbi 

témakörök tanulási eredményeit méri: Külkereskedelmi és vámismeretek, 

Általános szállítmányozás, Szállítmányozói feladatok, Közlekedési alapok, 
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Közlekedés földrajz, Közlekedés informatika, Közlekedési számítások. A 

vizsgafeladat megoldásánál a vizsgázó a tanult módszerek alapján öt fő 

folyamathoz kapcsolódó tevékenységet hajt végre a megadott adatok szerint.  

 

A vizsgafeladatot a vizsgázók számítógépes tanteremben készítik el felügyelő 

tanár jelenlétében.  

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési 

útmutató alapján történik.  

             C/vizsgarész: Portfólió elkészítése és bemutatása  

Az iskolai tanulmányok alatt és a gyakorlati képzés során elsajátított 

kompetenciákról és gyakorlati tevékenységekről, valamint a tanuló saját 

érdeklődési köréről készült gyűjtemény elkészítése és bemutatása.  

A tanuló az időszakonként összegyűjtött elemeket egységbe szerkeszti, a 

szaktanár részére a tanórák keretein belül minden félév zárása előtt 2 héttel 

bemutatja, és jóváhagyás után feltölti a kijelölt online tárhelyre. A 

vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga 

megkezdése előtti 30. napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen 

elhelyeznie. A szaktanár előzetesen értékeli a feltöltött portfólió 

összeállításának teljességét, igényességét, tartalmát, a tanuló fejlődését.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A/vizsgarész:  120 perc  

B/vizsgarész:  120 perc  

C/vizsgarész: A portfólió elkészítésére a 12-13. évfolyam tanulmányi 

időszaka áll rendelkezésre. Bemutatására prezentáció (ppt.) formájában a 

vizsganapon 15 perc.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:   

A/vizsgarész: 25 %  

B/vizsgarész: 25 %  

C/ vizsgarész: 30 % (20% portfólió; 10% prezentáció)  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A/vizsgarész:   

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes 

értékelési útmutató alapján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a 

tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.   

  

B/vizsgarész:   
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A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes 

értékelési útmutató alapján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a 

tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.   

  

C/vizsgarész: A vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai 

záróvizsga megkezdése előtti 30. napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen 

elhelyeznie. A hitelesítő szaktanár előzetesen értékeli a feltöltött portfólió 

összeállításának teljességét, igényességét, tartalmát, a tanuló fejlődését. A tartalmi 

rész súlya a portfólió értékelésén belül 70%, a bemutatás súlya a portfólió 

értékelésén belül 30%, időkeret 15 perc. A tanuló a kijelölt szóbeli vizsganap előtt 

a portfóliójából egy prezentációt (ppt.) készít, amelyet a vizsganapon mutat be. A 

vizsgabizottság mindhárom vizsgarésszel és a prezentációval kapcsolatban szakmai 

beszélgetést folytat a vizsgázókkal.  

A bemutató értékelési szempontjai:  

- hány dokumentumot és milyen mélységben elemez,   

- a dokumentumok összerendezése: célnak való megfelelés, logikusság, 

áttekinthetőség, változatosság,   

- a kiválasztott dokumentumok minősége: tartalmi kidolgozottsága, 

alapossága, szakmai hitelessége, pontossága   

- az esszében adott összegzés áttekinthetősége, világos szerkezete, 

érthetősége, logikus felépítése   

- a szakmai nyelv használata, előadásmód, határozottság és időgazdálkodás.  

A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte.   

  

  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal 

kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85 %
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12. 3 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

16. KREATÍV ágazathoz tartozó  

5 0211 16 11  

Nyomdaipari technikus  

SZAKMÁHOZ  
 

 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

1/13.  2/14.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

 
Évfolyam összes óraszáma  252  324  432  432  660  2100  1134  966  2100  

M
u
n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek  0  18  0  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés     5           5  5     5  

Munkajogi alapismeretek     5           5  5     5  

Munkaviszony létesítése     5           5  5     5  

Munkanélküliség     3           3  3     3  

M
u
n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y
el

v
 

Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  0  62  62  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések              11  11     11  11  

Önéletrajz és motivációs levél              20  20     20  20  

„Small talk” – általános társalgás              11  11     11  11  

Állásinterjú              20  20     20  20  

V
iz

u
ál

is
 a

la
p
o

k
 Tervezés és kivitelezés  108  126  0  0  0  234  234  0  234  

Tervezési alapismeretek  27  27           54  54     54  

A digitális fényképezés gyakorlata  9  18           27  27     27  

Grafikai és dekorációs alapok  18  18           36  36     36  

A mozgókép- és animációkészítés alapjai  9  18           27  27     27  
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A nyomdai előkészítés alapjai  9  9           18  18     18  

Nyomtatási alapismeretek  18  18           36  36     36  

A nyomtatványfeldolgozás alapjai  18  18           36  36     36  

 

A vizuális tervezés szoftverei   108  108  0  0  0  216  216  0  216  

Vektorgrafikus programok  36  36           72  72     72  

Pixelgrafikus programok  36  36           72  72     72  

Kiadványszerkesztő program  36  36           72  72     72  

 

A vizuális tervezés alapismeretei   36  72  0  0  0  108  108  0  108  

Színtan  9  9           18  18     18  

Tipográfiai alapismeretek  9  9           18  18     18  

A digitális fényképezés alapjai  9  18           27  27     27  

Feldolgozási alapismeretek  9  18           27  27     27  

 A média műfajai     18           18  18     18  

Tanulási terület összóraszáma  252  306  0  0  0  558  558  0  558  

N
y

o
m

d
at

er
m

ék
ek

 g
y

ár
tá

si
 f

o
ly

am
at

ai
 

Gyártáselőkészítés  0  0  0  0  72  72  0  72  72  

Megrendelések              12  12     15  15  

Árajánlat, anyagellenőrzés, határidők              18  18     15  15  

Munkatáska, dokumentumok              18  18     14  14  

Utókalkuláció, számlázás, archiválás              18  18     14  14  

Előkészítő szoftverek a nyomdaiparban              6  6     14  14  

Gyártástervezés  0  0  0  0  72  72  0  72  72  

Gyártási folyamatok ütemezése              12  12     12  12  

Integrált vállalatirányítási rendszerek              12  12     12  12  

Minőségirányítási rendszer               18  18     18  18  

Termékelőállítás minőségi ellenőrzése              18  18     18  18  

Termékelőállítás minőségi dokumentumai              12  12     12  12  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  0  0  144  144  0  144  144  
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N
y

o
m

d
ai

 e
lő

k
és

zí
té

s 

b
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et

i 
d

o
k
u

m
en
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m
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Eredetik fogadása  0  0  72  0  0  72  72  0  72  

Szöveges eredetik fogadása        32        32  32     32  

Képeredetik fogadása        32        32  32     32  

Szöveg- és képformátumok        8        8  8     8  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  72  0  0  72  72  0  72  

T
ar

ta
lo

m
el

ő
ál

lí
tá

s 
és

 s
ze

rk
es

zt
és

 

Kiadványszerkesztés  0  0  108  108  124  340  216  124  340  

A kiadványszerkesztés informatikai háttere  
      12        12  12     12  

Klasszikus tipográfia        24        24  24     24  

Könyv        72        72  72     72  

Napilap           36     36  36     36  

Folyóirat, modern tipográfia           72     72  72     72  

Akcidenciák              40  40     40  40  

Csomagolástermékek              84  84     84  84  

Képfeldolgozás és színkezelés  0  0  36  36  72  144  72  72  144  

Rétegen lejátszódó optikai jelenségek        12        12  12     12  

Képbeviteli eljárások és eszközök        12        12  12     12  

Valódi és optikai árnyalatok        12        12  12     12  

A képfeldolgozó programok lehetőségei           24  36  60  24  36  60  

Színkezelés           12  36  48  12  36  48  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  144  144  196  484  288  196  484  

N
y

o
m

ó
fo

rm
ak

és
zí

té
s A nyomóforma előkészítése  0  0  36  108  62  206  0  206  206  

Az analóg és digitális nyomóformakészítés 

elmélete        18  8     26     26  26  
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Grafikák műszaki szerkesztése        9  36  8  53     53  53  

Digitális montírozás        9  36  27  72     72  72  

PDF-ellenőrzés           28  27  55     55  55  

 

Nyomóformakészítés  0  0  0  108  62  170  0  170  170  

Rippelés           48  10  58     58  58  

Másolóeredeti készítése           24  10  34     34  34  

Ofszetnyomóforma készítése           36  9  45     45  45  

Flexonyomóforma készítése              33  33     33  33  

Mérés és vizsgálat  0  0  36  36  31  103  72  31  103  

Fényérzékeny anyagok tulajdonságai        36        36  36     36  

A nyomóforma kidolgozásának anyagai            18     18  18     18  

Másolóeredetik tulajdonságai           18     18  18     18  

Ofszetalaplemezek és nyomóformák 

tulajdonságai              16  16     16  16  

Flexoalaplemezek és nyomóformák 

tulajdonságai              15  15     15  15  

Munkabiztonság és környezetvédelem  0  0  18  0  0  18  18  0  18  

A munka- és a tűzvédelem célja, feladatai        1        1  1     1  

Általános, helyi biztonsági előírások        1        1  1     1  

Baleset jelzése, elsősegélynyújtás        1        1  1     1  

A tűz jelzésére vonatkozó szabályok        1        1  1     1  

A tűzoltó készülékek típusai, használatuk        1        1  1     1  

A környezetvédelem fogalma, jelentősége        1        1  1     1  

Szelektív hulladékgyűjtés        4        4  4     4  

Veszélyes anyagok kezelése        4        4  4     4  

Környezetvédelmi szabványok, KIR        4        4  4     4  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  90  252  155  497  90  407  497  
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N
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s 
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s 

Hagyományos nyomtatási eljárások  0  0  36  0  0  36  36  0  36  

A magas- és flexonyomtatás technológiája        14        14  14     14  

Az ofszetnyomtatás technológiája        16        16  16     16  

A mélynyomtatás technológiája        2        2  2     2  

A szitanyomtatás technológiája        2        2  2     2  

A tamponnyomtatás technológiája        2        2  2     2  

Digitális nyomtatás és feldolgozás  0  0  54  36  103  193  36  157  193  

Nyomóforma nélküli eljárások         3        3  3     3  

A digitális nyomtatás technológiái         10        10  10     10  

Íves digitális nyomtatás        15  12  31  58  23  35  58  

Digitális nyomtatás tekercsről        13  12  12  37     37  37  

A nyomatok feldolgozása        13  12  36  61     61  61  

Alakos és térbeli nyomtatványok készítése              24  24     24  24  

Nyomathordozók  0  0  36  0  0  36  36  0  36  

Szabványos papírméretek        2        2  2     2  

Papírfajták és tulajdonságaik        18        18  18     18  

Fóliák        6        6  6     6  

Egyéb nyomathordozók        10        10  10     10  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  126  36  103  265  108  157  265  
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Projektek évfolyamonként a KREATÍV ágazathoz tartozó  

5 0211 16 11  

Nyomdaipari technikus SZAKMÁHOZ 
 

 

Évfolyam 9. Projekt 10. Projekt 11. Projekt 12. Projekt 13. Projekt 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 
Évfolyam összes óraszáma  252  

 
324  

 
432  

 
432  

 
660  

 
2100  

M
u
n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek  0  

 

18  - 0  

 

0  

 

0  

 

18  

Álláskeresés      5               5  

Munkajogi alapismeretek      5               5  

Munkaviszony létesítése      5               5  

Munkanélküliség      3               3  

M
u
n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y
el

v
 

Munkavállalói idegen nyelv  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

62  16 62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések                  11  2 11  

Önéletrajz és motivációs levél                  20  4 20  

„Small talk” – általános társalgás                  11  5 11  

Állásinterjú                  20  5 20  

V
iz

u
ál

is
 a

la
p
o

k
 

Tervezés és kivitelezés  108  
42 

126  
50 

0  

 

0  

 

0  

 

234  

Tervezési alapismeretek  27  3 27  5             54  

A digitális fényképezés gyakorlata  9  6 18  6             27  

Grafikai és dekorációs alapok  18  9 18  9             36  

A mozgókép- és animációkészítés alapjai  9  3 18  6             27  
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A nyomdai előkészítés alapjai  9  3 9  6             18  

Nyomtatási alapismeretek  18  9 18  9             36  

A nyomtatványfeldolgozás alapjai  18  9 18  9             36  

 

A vizuális tervezés szoftverei   108  
42 

108  
42 

0  

 

0  

 

0  

 

216  

Vektorgrafikus programok  36  14 36  14             72  

Pixelgrafikus programok  36  14 36  14             72  

Kiadványszerkesztő program  36  14 36  14             72  

 

A vizuális tervezés alapismeretei   36 
15 

72 
30 

0  

 

0  

 

0  

 

108  

Színtan  9  2 9  5             18  

Tipográfiai alapismeretek  9  4 9  5             18  

A digitális fényképezés alapjai  9  5 18  8             27  

Feldolgozási alapismeretek  9  4 18  8             27  

 A média műfajai      18  4             18  

Tanulási terület összóraszáma  252   306   0   0   0   558  

N
y

o
m

d
at

er
m

ék
ek

 g
y

ár
tá

si
 f

o
ly

am
at

ai
 

Gyártáselőkészítés  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

72  30 72  

Megrendelések                  12  6 12  

Árajánlat, anyagellenőrzés, határidők                  18  8 18  

Munkatáska, dokumentumok                  18  8 18  

Utókalkuláció, számlázás, archiválás                  18  6 18  

Előkészítő szoftverek a nyomdaiparban                  6   6  

Gyártástervezés  0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

72  30 72  

Gyártási folyamatok ütemezése                  12  6 12  
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Integrált vállalatirányítási rendszerek                  12  6 12  

Minőségirányítási rendszer                   18  6 18  

Termékelőállítás minőségi ellenőrzése                  18  6 18  

Termékelőállítás minőségi dokumentumai                  12  6 12  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   0   0   144   144  

    

 

N
y

o
m

d
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lő

k
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té

s 

b
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i 
d

o
k
u

m
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m
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Eredetik fogadása  0  

 

0  

 

72  30 0  

 

0  

 

72  

Szöveges eredetik fogadása          32  12         32  

Képeredetik fogadása          32  12         32  

Szöveg- és képformátumok          8  6         8  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   72   0   0   72  

T
ar

ta
lo

m
el

ő
ál

lí
tá

s 
és

 s
ze

rk
es

zt
és

 

Kiadványszerkesztés  0  

 

0  

 

108  44 108  44 124  50 340  

A kiadványszerkesztés informatikai háttere  
   

 
   

 
12  10         12  

Klasszikus tipográfia          24  10         24  

Könyv          72  22         72  

Napilap              36  20     36  

Folyóirat, modern tipográfia              72  24     72  

Akcidenciák                  40  20 40  

Csomagolástermékek                  84  30 84  

Képfeldolgozás és színkezelés  0  

 

0  

 

36  - 36  20 72  30 144  

Rétegen lejátszódó optikai jelenségek          12           12  

Képbeviteli eljárások és eszközök          12           12  

Valódi és optikai árnyalatok          12           12  

A képfeldolgozó programok lehetőségei              24  12 36  15 60  

Színkezelés              12  8 36  15 48  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   144   144   196   484  
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N
y

o
m

ó
fo

rm
ak

és
zí

té
s A nyomóforma előkészítése  0  

 

0  

 

36  - 108  42 62  28 206  

Az analóg és digitális nyomóformakészítés 

elmélete     
 

   
 

18  
 

8  4     26  

Grafikák műszaki szerkesztése          9   36  14 8  4 53  

Digitális montírozás          9   36  14 27  12 72  

PDF-ellenőrzés              28  10 27  12 55  

 

Nyomóformakészítés  0  

 

0  

 

0  

 

108  

 

62  

 

170  

Rippelés              48   10   58  

Másolóeredeti készítése              24   10   34  

Ofszetnyomóforma készítése              36   9   45  

Flexonyomóforma készítése                  33   33  

Mérés és vizsgálat  0  

 

0  

 

36  10 36  16 31  - 103  

Fényérzékeny anyagok tulajdonságai          36  10         36  

A nyomóforma kidolgozásának anyagai               18  8     18  

Másolóeredetik tulajdonságai              18  8     18  

Ofszetalaplemezek és nyomóformák 

tulajdonságai     
 

   
 

   
 

   
 

16  
 

16  

Flexoalaplemezek és nyomóformák 

tulajdonságai     
 

   
 

   
 

   
 

15  
 

15  

Munkabiztonság és környezetvédelem  0  

 

0  

 

18  9 0  

 

0  

 

18  

A munka- és a tűzvédelem célja, feladatai          1           1  

Általános, helyi biztonsági előírások          1           1  

Baleset jelzése, elsősegélynyújtás          1           1  

A tűz jelzésére vonatkozó szabályok          1           1  

A tűzoltó készülékek típusai, használatuk          1           1  

A környezetvédelem fogalma, jelentősége          1  1         1  
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Szelektív hulladékgyűjtés          4  4         4  

Veszélyes anyagok kezelése          4  4         4  

Környezetvédelmi szabványok, KIR          4           4  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   90   252   155   497  

    

N
y

o
m

ta
tá

s 
és

 f
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d
o
lg

o
zá

s 

Hagyományos nyomtatási eljárások  0  

 

0  

 

36  - 0  

 

0  

 

36  

A magas- és flexonyomtatás technológiája          14           14  

Az ofszetnyomtatás technológiája          16           16  

A mélynyomtatás technológiája          2           2  

A szitanyomtatás technológiája          2           2  

A tamponnyomtatás technológiája          2           2  

Digitális nyomtatás és feldolgozás  0  

 

0  

 

54  20 36  - 103  46 193  

Nyomóforma nélküli eljárások           3           3  

A digitális nyomtatás technológiái           10  5         10  

Íves digitális nyomtatás          15  5 12   31  10 58  

Digitális nyomtatás tekercsről          13  5 12   12  6 37  

A nyomatok feldolgozása          13  5 12   36  10 61  

Alakos és térbeli nyomtatványok készítése     
 

   
 

   
 

   
 

24  20 24  

Nyomathordozók  0  

 

0  

 

36  14 0  

 

0  

 

36  

Szabványos papírméretek          2           2  

Papírfajták és tulajdonságaik          18  8         18  

Fóliák          6  2         6  

Egyéb nyomathordozók          10  4         10  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   126   36   103   265  
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Projektek az alapviszgáig 

 

 
 

 

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

10. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 
V

iz
u

ál
is

 a
la

p
o
k

 

Tervezés és kivitelezés  108  42 126  50 

Tervezési alapismeretek  27 3 27  5 

A digitális fényképezés 

gyakorlata  

9 6 18  6 

Grafikai és dekorációs 

alapok  

18 9 18  9 

A mozgókép- és 

animációkészítés alapjai  

9 3 18  6 

A nyomdai előkészítés 

alapjai  

9 3 9  6 

Nyomtatási 

alapismeretek  

18 9 18  9 

A 

nyomtatványfeldolgozás 

alapjai  

   18 9 18  9 

 A vizuális tervezés szoftverei   108 42 108  42 
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Vektorgrafikus programok  36 14 36  14 

Pixelgrafikus programok  36 14 36  14 

Kiadványszerkesztő program  36 14 36  14 

A vizuális tervezés alapismeretei   36 15 72  30 

Színtan  9 2 9  5 

Tipográfiai alapismeretek  9 4 9  5 

A digitális fényképezés alapjai  9 5 18  8 

Feldolgozási alapismeretek  9 4 18  8 

A média műfajai      18  4 

 

 

 

 

 

Vizuális alapok megnevezésű tanulási terület   

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   558 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A diákok a tanulási terület tartalmának elsajátítása során megismerkednek a vizuális 

kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép) és kifejezőeszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) 

használatával. Álló- vagy mozgóképet terveznek, s az illusztrációkat szabad kézzel vagy digitális eszközökkel elkészítik. Alapvető 

színelméleti és tipográfiai szabályokat ismernek meg, amelyeket tervező- és kivitelezőmunkájuk során alkalmazni tudnak. 

Alapszinten használják a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat, 

valamint a kiadványszerkesztésre alkalmas programot. Megtanulnak megfelelő programok segítségével különböző típusú vizuális 

alapelemeket előállítani, integrálni és megjeleníteni. Megismerkednek a digitális nyomtatásra alkalmas berendezések 

használatával, megismerik a nyomtatási és könyvkötészeti technológiákat, és a gyakorlatban is elvégzik egyszerűbb kiadványok 

kötészeti kivitelezését. A szakmai alapképzés során a diákok a művészettörténeti és nyomdai ismeretek mellett megismerik a 
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digitális média területeinek műfaji és technikai sajátosságait, adottságait. Anyanyelvükön elsajátítják az ágazati szakmai 

terminológiát, és a megszerzett szókincs birtokában kommunikálnak. Megtanulják az ágazati tevékenységekhez kapcsolódó 

munka-, tűz-, baleset-, környezet- és egészségvédelmi szabályokat, és képesek az előírások betartására.  

  

Tervezés és kivitelezés tantárgy  234 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy keretében a tanulók alapszintű elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, továbbá 

megismerkednek az ágazathoz tartozó szakmai feladatokkal, a szakmára jellemző környezettel, munkafolyamatokkal, eszközökkel és 

az alkalmazott technikákkal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Munkájában alkalmazza 

művészettörténeti 

ismereteit.  

Ismeri az őskor és az ókor 

legfontosabb művészeti 

emlékeit.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Nyitott ismeretei bővítésére. 

Törekszik a precíz 

munkavégzésre, a szabályok 

Interneten információt gyűjt, azt 

digitálisan tárolja, képfeldolgozó 

programban kezeli.   
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Igényes képeket tervez, 

alkot.  

A kompozíció és a képi 

összefüggések viszonyának 

ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

betartására. Nyitott új 

elemeket is tartalmazó 

problémák kreatív 

megoldására.  

Képfeldolgozó és grafikus szoftvert 

alapszinten használ.  

Különböző eszközökkel 

illusztrációt készít.  

Ismeri az egyes eszközök 

használatát.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Stilizálja a formát.  

A forma legfontosabb 

karakterjegyeinek 

megjelenítési módja  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Alapszintű animációt 

készít.  

Ismeri a fázisokat és azok 

megjelenítésének technikáit.  
Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Digitális fényképeket 

készít.  

Fényképek 

megkomponálása, a 

fényképezőgép  

használatának ismerete  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
Digitális fényképezőgép kezelése  

Kiadványt  szerkeszt.  

Ismeri a nyomtatott és 

elektronikus média műfaji 

sajátosságait, a 

tervezésükhöz kapcsolódó 

elvárásokat. Ismeri a 

montírozás követelményeit, 

a kilövés szabályait. Ismeri 

a flexo- és az ofszet-

nyomóforma készítésének 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Kiadványszerkesztő szoftverek 

alapszintű alkalmazása  

Kiválasztja a célnak 

megfelelő anyagokat.  

Ismeri a termékek 

elkészítéséhez szükséges 

alapanyagokat, 

segédanyagokat, és azok 

használatát.   

Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Nyomtatási technológiát 

használ.  

Digitális nyomdagépet 

kezel, alapszinten ismeri az 

ofszet- és a flexonyomtatás 

Instrukció alapján részben 

önállóan  
Digitális nyomógépet kezel.  
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technológiáját.  

Könyvkötészeti munkát 

végez.  

Alapszinten ismeri az egyes 

kötészeti technológiákban 

rejlő lehetőségeket,  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

 

  

             A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
 

 

 

 

A vizuális tervezés szoftverei tantárgy  216 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy keretében, egyszerű feladatok megoldása során, a diákok megismernek három alapvető – a 

vizuális tervezéshez használt – szoftveres környezetet, és a gyakorlatban is kipróbálják azokat. Ez a tantárgy fontos alapozást nyújt az 

ágazat 11. évfolyamon kezdődő szakmai képzései számára.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Megfelelő szoftvereket használva egyszerű 

ábrát készít.  
Vektorgrafikus szoftverek 

alapszintű ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Fogékony a 

munkavégzéshez 

szükséges szakmai 

ismeretek 

megszerzésére. 

Vektorgrafikus szoftverek 

alapszintű használata  

Digitális fényképeket dolgoz fel.  
Pixelgrafikus szoftverek 

alapszintű ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Pixelgrafikus szoftverek 

alapszintű használata  



1057 

 

Megfelelő szoftverek használatával elkészíti, 

integrálja és megjeleníti a különböző típusú 

vizuális alapelemeket (kép, betű, szín, 

forma).  

Vektorgrafikus, 

pixelgrafikus és 

kiadványszerkesztő 

szoftverek alapszintű 

ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Elmélyült, precíz 

munkavégzésre 

törekszik.  
Vektor- és pixelgrafikus, 

kiadványszerkesztő szoftverek 

alapszintű ismerete, használata  

           A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

A vizuális tervezés alapismeretei tantárgy      108 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy oktatása során a diákok egyszerű feladatokat oldanak meg, amelyek révén 

megismerkednek a színtan, a tipográfia, a digitális fényképezés, a feldolgozási ismeretek és a média műfajainak alapjaival. A 

tantárgy fontos alapozást nyújt az ágazat 11. évfolyamon kezdődő szakmai képzései számára.  

 

 

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Felhasználja alapszintű színtani 

ismereteit a tervezés, kivitelezés és 

nyomdai előkészítés során.  

Színtani ismeretek, 

színrendszerek, fizikai 

színminták ismerete.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Nyitott az új ismeretek 

befogadására, azok kreatív 

módon való felhasználására.  
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Alapszinten tervez feliratot, 

tipográfiai feladatokat lát el.  

Tipográfiai alapismeretek   

A szövegszedési szabályok 

ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Törekszik arra, hogy 
rendszeres önképzéssel és  

továbbképzéssel szakmai 

 fejlődését 

elősegítse.  

Vektorgrafikus és 

kiadványszerkesztő szoftver 

alapszintű használata  

Szín- és tónushelyes digitális 

fényképet készít, és nyomdai 

kivitelezéshez alapszinten 

előkészíti azt.  

A digitális fényképezőgép 

működésének, beállítási 

lehetőségeinek alapszintű 

ismerete A digitális kép 

nyomdai előkészítésének 
menete, módja  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Digitális fényképezőgép és 

pixelgrafikus szoftver 

alapszintű használata  

Képet digitalizál.  
A digitalizálás szempontjai, 

menete, módja  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
Szkenner alapszintű használata  

A tervezőmunkához és a 

kivitelezéshez a célnak 

megfelelően használja a különböző 

papírfajtákat.  

Az alapvető papírfajták és 

feldolgozásuk ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Tervező- és kivitelezőmunkája 

során figyelembe veszi a média 

műfajainak sajátosságait.   

Ismeri a nyomtatott és 

elektronikus média műfajait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Egyszerű könyvkötészeti 

műveleteket végez.  

Ismeri a nyomtatványok 

feldolgozásának lehetőségeit.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Kimeneti és vizsgakövetelmények 

Az alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési 

évfolyam eredményes teljesítése.  

Írásbeli vizsga: -   

Gyakorlati vizsga   

A vizsgatevékenység megnevezése: Kiadvány szerkesztése, megjelenítése, vagy 

kivitelezése és szóbeli bemutatása.  

A vizsgatevékenység leírása: Digitális kiadvány szerkesztése - sablon alapján - a 

vizsgaszervező által biztosított segédanyagok felhasználásával. A kiadvány 

mentése a vizsgaszervező által megadottak szerint. A produktummal szembeni 

követelmények: legyen alkalmas a megjelenítésre (bemutatásra), vagy kivitelezésre 

a vizsgaszervező által meghatározott technológiával. Az elkészült kiadványt a 

vizsgázó bemutatja, majd a vizsgafeladathoz kapcsolódó szakmai kérdésekre 

válaszol.  

A gyakorlati vizsgatevékenység az alábbiakat tartalmazza:   

● Nyomtatott sablon alapján kiadvány szerkesztése számítógéppel (4 db 

A/4 oldal, 4+4 szín)  

● A vizsgaszervező által megadott témákhoz tartozó képek kiválasztása 

egy nagyobb készletből ● A képek fehéregyensúlyának korrekciója   

● A képek beillesztése  

● A szöveg beillesztése, hierarchia szerinti tagolása, formázása  

● Betűtípus kiválasztása  

● A kész dokumentum előkészítése nyomdai felhasználásra  

● A munkafájl beadása  

● Megjelenítés vagy kivitelezés a vizsgaszervező által meghatározott 

technológiával  

A vizsgához szükséges segédanyag, melyet a vizsgaszervező biztosít:  

● Nyomtatott (4 oldalas) tartalom nélküli sablon, amely meghatározza a 

margók, szövegdobozok, képek méretét, elrendezését, 

elhelyezkedését;   

● A megadott témakörhöz tartozó digitális képanyag, melynek 

terjedelme legalább a felhasználandó képek számának háromszorosa, 

tartalma legalább kétharmad részben eltér a megadott témakörtől, de a 

nagyobb ismeretanyag keretein belül marad;   
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● A kiadványhoz tartozó, megfelelő terjedelmű, címeket tartalmazó, 

formázatlan szöveg digitális formátumban.  

A vizsgaproduktum elkészítése számítógépes teremben történik a 

vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített feladatokat el kell menteni a 

vizsgaszervező által megadott mappába, a feladatban meghatározott néven. 

Ezt követően a nyomdai felhasználásra előkészített produktum megjelenítése 

vagy kivitelezése kell, hogy megtörténjen a vizsgabiztos jelenlétében.   

  

A vizsgázó az elkészült vizsgaproduktumot a vizsgabizottságnak bemutatja, 

szóbeli beszámolójában részletezi és indokolja az általa alkalmazott 

megoldásokat, anyagokat és technológiákat.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  240 perc  

A gyakorlati végrehajtás időtartama: 220 perc.  

A szóbeli bemutatás időtartama: 20 perc.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:   100%  

  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése a 

vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. A 

pontozólapot az alábbi értékelési szempontok alapján kell összeállítani.  

A produktum értékelésének szempontjai:  

● A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a 

feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, 

időbeli ütemezés, minőség),  

● A feladatmegoldás teljessége  

● A témának megfelelő képek kiválasztása a készletből  

● A képek fehéregyensúlyának korrekciója   

● A képek beillesztése  

● A szöveg beillesztése, hierarchia szerinti tagolása, formázása  ● 

Betűtípus kiválasztása  

● A kész dokumentum előkészítése nyomdai felhasználásra  

● A megjelenítés, kivitelezés pontossága  

● A kivitelezés során alkalmazott szoftverek, gépek, berendezések, 

eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű, funkciójának 

megfelelő használata 

A szakmai kérdésekre adott válasz értékelésének szempontjai:  
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● A szóbeli beszámoló lényegre törő. A tanuló bizonyítja, hogy 

tisztában van a vizsgaproduktum elkészítéséhez alkalmazott 

ismeretekkel    

● Szakmai szókincse és kifejezőkészsége megfelelő   

Az értékelés százalékos formában történik.    

 A kivitelezés teljessége és minősége:   75%  

 Bemutató és szóbeli kérdésekre válaszadás: 25%   

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte érte.  

  

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma  

 Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése  

FEOR-szám  FEOR megnevezése  
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek  

Vizuális ágazati 

alapoktatás  
-  -  -  

 

A szakmai vizsga 

Szakmairány megnevezése: Nyomdaipari előkészítő  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az 

egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.  

Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: „Tartalom-előállítás és -szerkesztés 

folyamata” tudás tanulási eredményeinek mérése, értékelése  

A vizsgatevékenység leírása: A központi interaktív vizsgafeladat - 

számítógépes környezetben – 35 db  tesztfeladatból áll és a következő 

témakörök tanulási eredményeit méri: kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, 

színkezelés, gyártáselőkészítés.   

Az egyes témakörök aránya az interaktív vizsgán:    

● Szakmai számítások (gyártáselőkészítés)    30%  

● Kiadványszerkesztés         45%  

● Képfeldolgozás és színkezelés      25%  

   A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:  

● Szakmai számítás: szakmai számítási feladatok megoldása.  

● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.  

● Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való 

mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van 

összefüggés.  
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● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, 

pl. fogalom és meghatározása.  

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell 

megjelölni a helyeset.  

● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az 

adott állítás igaz vagy  

hamis. A hamis és az igaz állítást indokolni kell.  

A vizsga számítógépes teremben történik a vizsgabiztos jelenlétében. 

A feladatmegoldást el kell menteni a vizsgaszervező által megadott 

mappába, a meghatározott módon.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: 120 perc A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai 

vizsgán belül: 20%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az 

egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-

értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan 

feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de 

ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a 

feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban 

közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.  

  

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:  

● Szakmai számítások     25%  

● Fogalom-meghatározás    15%  

● Szöveg-kiegészítés      15%  

● Párosítás        15%  

● Feleletválasztás      15%  

● Igaz-hamis állítások megjelölése  15%  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: „Vizsgaremek” és „Vizsgaproduktum” 

elkészítése és bemutatása  

A vizsgatevékenység leírása  

A) Vizsgaremek bemutatása  



1063 

 

B) Vizsgaproduktum elkészítése és bemutatása   

Az A) és B) vizsgarészeket egybefüggően kell megszervezni.  

A vizsgára jelentkezőknek az alábbi anyagok leadása kötelező a 

vizsgaközpont részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését 

megelőzően:  

● Vizsgaremek,  

● Digitális prezentáció a Vizsgaremek bemutatásához.  

  

A) Vizsgaremek: Tervezési és kivitelezési munka bemutatása  

A vizsgázó szakmai felkészültségét bizonyítja a korábban 

megtervezett és kivitelezett munkájával (Vizsgaremek), amit a 

vizsgabizottság előtt bemutat.  

A Vizsgaremek lehet:  

● csomagolástermék,  ● arculatterv,   

● könyv vagy e-book,   

● napilap címlap és oldalpárok vagy folyóirat címlap és 

oldalpárok,   

● egy vagy kétdimenziós változó kódokkal és adatokkal ellátott 

csekkes számlalevél, készpénzátutalási megbízás, kupon.   

  

A feladatról a vizsgázó szóban és vetített prezentáció formájában 

beszámol, a hozzá kötődő szakmai ismeretek bemutatásával. A 

vizsgabizottság a bemutatott „Vizsgaremek”-kel kapcsolatban 

szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.  

  

B) Vizsgaproduktum: Nyomdai előkészítési gyakorlati feladatok 

elvégzése és bemutatása   

A vizsgaszervező intézmény által kijelölt nyomdai előkészítési 

gyakorlati feladat, amelynek az alábbi tartalmi és formai 

követelményei vannak:  

● többoldalas kiadvány vagy csomagolástermék digitális 

montírozása lemezre elkészítve;  

● vagy változó adattartalmú elektronikus állomány a 

feladatban meghatározott technológiához 

(flexo/ofszet/digitális), rippelése. Leadandó a rippelt állomány, 

1 bites tiff.  
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Az adott ellenőrzött PDF-et a vizsgaszervező biztosítja. A feladatról a 

vizsgázó szóban beszámol. A vizsgabizottság a bemutatott anyaggal 

kapcsolatban szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.  

  

A Vizsgaproduktum vizsgatevékenységet a vizsgázók számítógépen 

készítik el vizsgabiztos jelenlétében. A nyomdai felhasználásra 

előkészített produktum kivitelezése a vizsgabiztos jelenlétében 

történik. A kész vizsgaproduktum szóbeli bemutatása. A feltett 

kérdésekre a válaszadás a vizsgabizottság jelenlétében történik.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc   

A gyakorlati végrehajtás 

időtartama: 180 perc. A szóbeli 

bemutatás időtartama: 20 perc.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes 

értékelési útmutató alapján történik. A pontozólapot az alábbi értékelési 

szempontok alapján kell összeállítani.  

Az értékelés súlyaránya:  

● Vizsgaremek   40%  

● Vizsgaproduktum  60%    

Vizsgaremek értékelési szempontjai és aránya:  

● A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a 

feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli 

ütemezés, minőség),  30% ● A prezentáció minősége, szakszerűsége, 

szakmai tartalma  30%  

● A feladatmegoldás teljessége           15%  

● A kivitelezés pontossága            

 15%  

● A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata    

 10%  

Vizsgaproduktum értékelésének szempontja és aránya:  

● A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a 

feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli 

ütemezés, minőség),   30%  

● A feladatmegoldás teljessége           15%  

● A kivitelezés pontossága            

 10%  
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● A kivitelezés során alkalmazott szoftverek, gépek, 

berendezések, eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű használata      

30%  

● Önállóság, döntéshozatal            

 5%  

● A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata    

 10%  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 

összes pontszám legalább 40%-át elérte.  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90%  

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok  

A vizsgázó a vizsgaremekét magával hozza. A központi interaktív vizsga során 

segédeszköz nem használható.  
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12. 4 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként  

16. KREATÍV ágazathoz tartozó  

5 0212 16 07 Dekoratőr SZAKMÁHOZ  

 
 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

1/13.  2/14.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

 
Évfolyam összes óraszáma  252  324  401  432  698  2107  1136  971  2107  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek  0  18  0  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés     5           5  5     5  

Munkajogi alapismeretek     5           5  5     5  

Munkaviszony létesítése     5           5  5     5  

Munkanélküliség     3           3  3     3  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  0  62  62  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések              11  11     11  11  

Önéletrajz és motivációs levél              20  20     20  20  

„Small talk” – általános társalgás              11  11     11  11  

Állásinterjú              20  20     20  20  

V
iz

u
ál

is
 a

la
p

o
k
 

Tervezés és kivitelezés  108  126  0  0  0  234  234  0  234  

Tervezési alapismeretek  27  27           54  54     54  

A digitális fényképezés gyakorlata  9  18           27  27     27  

Grafikai és dekorációs alapok  18  18           36  36     36  

A mozgókép- és animációkészítés alapjai  9  18           27  27     27  

A nyomdai előkészítés alapjai  9  9           18  18     18  

Nyomtatási alapismeretek  18  18           36  36     36  

A nyomtatványfeldolgozás alapjai  18  18           36  36     36  

A vizuális tervezés szoftverei   108  108  0  0  0  216  216  0  216  

Vektorgrafikus programok  36  36           72  72     72  

 Pixelgrafikus programok  36  36           72  72     72  
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Kiadványszerkesztő program  36  36           72  72     72  

A vizuális tervezés alapismeretei   36  72  0  0  0  108  108  0  108  

Színtan  9  9           18  18     18  

 Tipográfiai alapismeretek  9  9           18  18     18  

A digitális fényképezés alapjai  9  18           27  27     27  

Feldolgozási alapismeretek  9  18           27  27     27  

A média műfajai     18           18  18     18  

Tanulási terület összóraszáma  252  306  0  0  0  558  558  0  558  

M
ű

v
és

ze
te

lm
él

et
 é

s 
áb

rá
zo

lá
s 

Térábrázolási rendszerek  0  0  0  36  62  98  36  62  98  

Monge-féle vetületi ábrázolás           36     36  36     36  

Axonometria              6  6     6  6  

Perspektíva              44  44     44  44  

Árnyékrajzolás, árnyékszerkesztés              6  6     6  6  

A műszaki rajzolás elemei              6  6     6  6  

Rajz  0  0  72  72  108  252  113  139  252  

A látvány utáni térábrázolás és 

formaképzés alapjai  
      72  36     108  77  31  108  

Az emberábrázolás alapjai           36  62  98  36  62  98  

Ember és tér              46  46     46  46  

Művészettörténet  0  0  72  72  62  206  72  134  206  

A művészetek története a 19. századig        72  36     108  36  72  108  

A művészetek története a 20. században            36  62  98  36  62  98  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  144  180  232  556  221  335  556  

T
er

v
ez

és
 é

s 
te

ch
n

o
ló

g
ia

 

Technológia gyakorlat 1–2.  0  0  36  36  93  165  36  129  165  

Anyagismeret              31  31     31  31  

A dekoratőri munka technológiai 

tervezése, kivitelezése, előkészítése  
            62  62     62  62  

Szakelmélet, a munkavégzés folyamata           36     36     36  36  

A dekoratőri munka anyagai, eszközei        36        36  36     36  

Tervezés  0  0  36  36  31  103  36  67  103  

Tervezés szabadkézi eszközökkel         36        36  36     36  
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Tervezés számítógéppel           36  31  67     67  67  

Árurendezés 1–2.  0  0  108  72  140  320  180  140  320  

Darabáru-kompozíciók készítése         108        108  108     108  

Divatáru- és konfekcióáru-kompozíciók 

készítése  
         72  62  134  72  62  134  

A textil megmunkálásának és 

kihelyezésének lehetőségei  
            47  47     47  47  

Áruismeret              31  31     31  31  

Térrendezés  0  0  41  72  93  206  51  155  206  

Kiállítási rendszerek alkalmazása               31  31     31  31  

Komplex kompozíciók készítése 

különböző téri egységekben  
      41  72     113  51  62  113  

Rendezvények dekorálása              31  31     31  31  

Szakmatörténet              31  31     31  31  

Dekoratőri grafika  0  0  36  36  47  119  36  83  119  

Grafikai tervezés 1.        36        36  36     36  

Grafikai tervezés 2.           36  31  67     67  67  

Tipográfia              16  16     16  16  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  257  252  404  913  339  574  913  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  0  50  55        60        
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Projektek évfolyamonként a KREATÍV ágazathoz tartozó  

5 0212 16 07 Dekoratőr SZAKMÁHOZ  
 

 

 

Évfolyam 9. Projekt 10. Projekt 11. Projekt 12. Projekt 13. Projekt 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 
Évfolyam összes óraszáma  252  

 
324  

 
401  

 
432  

 
698  

 
2107  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek  0   18  - 0   0   0   18  

Álláskeresés      5               5  

Munkajogi alapismeretek      5               5  

Munkaviszony létesítése      5               5  

Munkanélküliség      3               3  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv  0   0   0   0   62  16 62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések                  11  2 11  

Önéletrajz és motivációs levél                  20  4 20  

„Small talk” – általános társalgás                  11  5 11  

Állásinterjú                  20  5 20  

V
iz

u
ál

is
 a

la
p

o
k
 

Tervezés és kivitelezés  108  
42 

126 
50 

0   
0   

0   
234  

Tervezési alapismeretek  27  3 27  5             54  

A digitális fényképezés gyakorlata  9  6 18  6             27  

Grafikai és dekorációs alapok  18  9 18  9             36  

A mozgókép- és animációkészítés 

alapjai  

9  3 18  6             27  

A nyomdai előkészítés alapjai  9  3 9  6             18  

Nyomtatási alapismeretek  18  9 18  9             36  
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A nyomtatványfeldolgozás alapjai  18  9 18  9             36  

A vizuális tervezés szoftverei   108  42 
108  42 

0   0   0   216  

Vektorgrafikus programok  36  14 36  14             72  

 

Pixelgrafikus programok  36  14 36  14             72  

Kiadványszerkesztő program  36  14 36  14             72  

A vizuális tervezés alapismeretei   36  15 
72 30 

0   0   0   108  

Színtan  9  2 
9 

5             18  

 Tipográfiai alapismeretek  9  4 
9 

5             18  

A digitális fényképezés alapjai  9  5 
18 

8             27  

Feldolgozási alapismeretek  9  4 18 8             27  

A média műfajai     
 18 4             18  

Tanulási terület összóraszáma  252   306   0   0   0   558  

M
ű

v
és

ze
te

lm
él

et
 é

s 
áb

rá
zo

lá
s 

Térábrázolási rendszerek  0   0   0   36  - 62  34 98  

Monge-féle vetületi ábrázolás              36       36  

Axonometria                  6  2 6  

Perspektíva                  44  26 44  

Árnyékrajzolás, árnyékszerkesztés                  6  3 6  

A műszaki rajzolás elemei                  6  3 6  

Rajz  0   0   72  30 72  30 108  50 252  

A látvány utáni térábrázolás és 

formaképzés alapjai  
   

 
   

 
72  30 36  15     108  

Az emberábrázolás alapjai              36  15 62  30 98  

Ember és tér                  46  20 46  

Művészettörténet  0   0   72  30 72  26 62  20 206  

A művészetek története a 19. századig          72  30 36       108  

A művészetek története a 20. században               36  26 62  20 98  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   144   180   232   556  

T e r v e z é s  é s  t e c h n o l ó g i a Technológia gyakorlat 1–2.  0   0   36  18 36  16 93  44 165  
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Anyagismeret                  31  14 31  

A dekoratőri munka technológiai 

tervezése, kivitelezése, előkészítése  
   

 
   

 
   

 
   

 
62  30 62  

Szakelmélet, a munkavégzés folyamata              36  16     36  

A dekoratőri munka anyagai, eszközei          36  18         36  

Tervezés  0  
 

0  
 

36  14 36  20 31  16 103  

Tervezés szabadkézi eszközökkel           36  14         36  

Tervezés számítógéppel              36  20 31  16 67  

Árurendezés 1–2.  0   0   108  40 72  30 140  50 320  

Darabáru-kompozíciók készítése           108  40         108  

Divatáru- és konfekcióáru-kompozíciók 

készítése  
   

 
   

 
   

 
72  30 62  20 134  

A textil megmunkálásának és 

kihelyezésének lehetőségei  
   

 
   

 
   

 
   

 
47  20 47  

Áruismeret                  31  10 31  

Térrendezés  0   0   41  20 72  30 93  34 206  

Kiállítási rendszerek alkalmazása                   31  10 31  

Komplex kompozíciók készítése 

különböző téri egységekben  
   

 
   

 
41  20 72  30     113  

Rendezvények dekorálása                  31  14 31  

Szakmatörténet                  31  10 31  

Dekoratőri grafika  0   0   36  14 36  14 47  22 119  

Grafikai tervezés 1.          36  14         36  

Grafikai tervezés 2.              36  14 31  14 67  

Tipográfia                  16  8 16  

Tanulási terület összóraszáma  0   0   257   252   404   913  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0   0   50   55          
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Projektek az alapvizsgáig 

 

 

 
 

9. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 

10. 

évfolyam 

Óraszám 

Projekt 
V

iz
u

ál
is

 a
la

p
o
k

 

Tervezés és kivitelezés  108  42 126  50 

Tervezési alapismeretek  27 3 27  5 

A digitális fényképezés 

gyakorlata  

9 6 18  6 

Grafikai és dekorációs 

alapok  

18 9 18  9 

A mozgókép- és 

animációkészítés alapjai  

9 3 18  6 

A nyomdai előkészítés 

alapjai  

9 3 9  6 

Nyomtatási 

alapismeretek  

18 9 18  9 

A 

nyomtatványfeldolgozás 

alapjai  

   18 9 18  9 

 A vizuális tervezés szoftverei   108  42 108  42 

Vektorgrafikus programok  36  14 36  14 
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Pixelgrafikus programok  36  14 36  14 

Kiadványszerkesztő program  36  14 36  14 

A vizuális tervezés alapismeretei   36  15 72  30 

Színtan  9  2 9  5 

Tipográfiai alapismeretek  9  4 9  5 

A digitális fényképezés alapjai  9  5 18  8 

Feldolgozási alapismeretek  9  4 18  8 

A média műfajai      18  4 

 

 

 

 

 

Vizuális alapok megnevezésű tanulási terület   

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   558 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A diákok a tanulási terület tartalmának elsajátítása során megismerkednek a vizuális 

kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép) és kifejezőeszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) 

használatával. Álló- vagy mozgóképet terveznek, s az illusztrációkat szabad kézzel vagy digitális eszközökkel elkészítik. Alapvető 

színelméleti és tipográfiai szabályokat ismernek meg, amelyeket tervező- és kivitelezőmunkájuk során alkalmazni tudnak. 

Alapszinten használják a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat, 

valamint a kiadványszerkesztésre alkalmas programot. Megtanulnak megfelelő programok segítségével különböző típusú vizuális 

alapelemeket előállítani, integrálni és megjeleníteni. Megismerkednek a digitális nyomtatásra alkalmas berendezések 

használatával, megismerik a nyomtatási és könyvkötészeti technológiákat, és a gyakorlatban is elvégzik egyszerűbb kiadványok 

kötészeti kivitelezését. A szakmai alapképzés során a diákok a művészettörténeti és nyomdai ismeretek mellett megismerik a 

digitális média területeinek műfaji és technikai sajátosságait, adottságait. Anyanyelvükön elsajátítják az ágazati szakmai 
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terminológiát, és a megszerzett szókincs birtokában kommunikálnak. Megtanulják az ágazati tevékenységekhez kapcsolódó 

munka-, tűz-, baleset-, környezet- és egészségvédelmi szabályokat, és képesek az előírások betartására.  

  

Tervezés és kivitelezés tantárgy  234 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy keretében a tanulók alapszintű elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, továbbá 

megismerkednek az ágazathoz tartozó szakmai feladatokkal, a szakmára jellemző környezettel, munkafolyamatokkal, eszközökkel és 

az alkalmazott technikákkal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  
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Munkájában alkalmazza 

művészettörténeti 

ismereteit.  

Ismeri az őskor és az ókor 

legfontosabb művészeti 

emlékeit.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Nyitott ismeretei bővítésére. 

Törekszik a precíz 

munkavégzésre, a szabályok 

betartására. Nyitott új 

elemeket is tartalmazó 

problémák kreatív 

megoldására.  

Interneten információt gyűjt, azt 

digitálisan tárolja, képfeldolgozó 

programban kezeli.   

Igényes képeket tervez, 

alkot.  

A kompozíció és a képi 

összefüggések viszonyának 

ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Képfeldolgozó és grafikus szoftvert 

alapszinten használ.  

Különböző eszközökkel 

illusztrációt készít.  

Ismeri az egyes eszközök 

használatát.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Stilizálja a formát.  

A forma legfontosabb 

karakterjegyeinek 

megjelenítési módja  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Alapszintű animációt 

készít.  

Ismeri a fázisokat és azok 

megjelenítésének technikáit.  
Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Digitális fényképeket 

készít.  

Fényképek 
megkomponálása, a 

fényképezőgép  

használatának ismerete  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
Digitális fényképezőgép kezelése  

Kiadványt  szerkeszt.  

Ismeri a nyomtatott és 

elektronikus média műfaji 

sajátosságait, a 

tervezésükhöz kapcsolódó 

elvárásokat. Ismeri a 

montírozás követelményeit, 

a kilövés szabályait. Ismeri 

a flexo- és az ofszet-

nyomóforma készítésének 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Kiadványszerkesztő szoftverek 

alapszintű alkalmazása  
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Kiválasztja a célnak 

megfelelő anyagokat.  

Ismeri a termékek 

elkészítéséhez szükséges 

alapanyagokat, 

segédanyagokat, és azok 

használatát.   

Instrukció alapján részben 

önállóan  
  

Nyomtatási technológiát 

használ.  

Digitális nyomdagépet 

kezel, alapszinten ismeri az 

ofszet- és a flexonyomtatás 

technológiáját.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  
Digitális nyomógépet kezel.  

Könyvkötészeti munkát 

végez.  

Alapszinten ismeri az egyes 

kötészeti technológiákban 

rejlő lehetőségeket,  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

 

  

             A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
 

 

 

 

A vizuális tervezés szoftverei tantárgy  216 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy keretében, egyszerű feladatok megoldása során, a diákok megismernek három alapvető – a 

vizuális tervezéshez használt – szoftveres környezetet, és a gyakorlatban is kipróbálják azokat. Ez a tantárgy fontos alapozást nyújt az 

ágazat 11. évfolyamon kezdődő szakmai képzései számára.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  



1077 

 

Megfelelő szoftvereket használva egyszerű 

ábrát készít.  
Vektorgrafikus szoftverek 

alapszintű ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  Fogékony a 

munkavégzéshez 

szükséges szakmai 

ismeretek 

megszerzésére. 

Elmélyült, precíz 

munkavégzésre 

törekszik.  

Vektorgrafikus szoftverek 

alapszintű használata  

Digitális fényképeket dolgoz fel.  
Pixelgrafikus szoftverek 

alapszintű ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Pixelgrafikus szoftverek 

alapszintű használata  

Megfelelő szoftverek használatával elkészíti, 

integrálja és megjeleníti a különböző típusú 

vizuális alapelemeket (kép, betű, szín, 

forma).  

Vektorgrafikus, 

pixelgrafikus és 

kiadványszerkesztő 

szoftverek alapszintű 

ismerete.  

Instrukció alapján részben 

önállóan  

Vektor- és pixelgrafikus, 

kiadványszerkesztő szoftverek 

alapszintű ismerete, használata  

           A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

A vizuális tervezés alapismeretei tantárgy      108 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja: A tantárgy oktatása során a diákok egyszerű feladatokat oldanak meg, amelyek révén 

megismerkednek a színtan, a tipográfia, a digitális fényképezés, a feldolgozási ismeretek és a média műfajainak alapjaival. A 

tantárgy fontos alapozást nyújt az ágazat 11. évfolyamon kezdődő szakmai képzései számára.  

 

 

 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 
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Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Felhasználja alapszintű színtani 

ismereteit a tervezés, kivitelezés és 

nyomdai előkészítés során.  

Színtani ismeretek, 

színrendszerek, fizikai 

színminták ismerete.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Nyitott az új ismeretek 

befogadására, azok kreatív 

módon való felhasználására.  

  

  

Alapszinten tervez feliratot, 

tipográfiai feladatokat lát el.  

Tipográfiai alapismeretek   

A szövegszedési szabályok 

ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Törekszik arra, hogy 

rendszeres önképzéssel és  

továbbképzéssel szakmai 

fejlődését elősegítse.  

Vektorgrafikus és 

kiadványszerkesztő szoftver 

alapszintű használata  

Szín- és tónushelyes digitális 

fényképet készít, és nyomdai 

kivitelezéshez alapszinten 

előkészíti azt.  

A digitális fényképezőgép 

működésének, beállítási 

lehetőségeinek alapszintű 

ismerete A digitális kép 

nyomdai előkészítésének 
menete, módja  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Digitális fényképezőgép és 

pixelgrafikus szoftver 

alapszintű használata  

Képet digitalizál.  
A digitalizálás szempontjai, 

menete, módja  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
Szkenner alapszintű használata  

A tervezőmunkához és a 

kivitelezéshez a célnak 

megfelelően használja a különböző 

papírfajtákat.  

Az alapvető papírfajták és 

feldolgozásuk ismerete  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Tervező- és kivitelezőmunkája 

során figyelembe veszi a média 

műfajainak sajátosságait.   

Ismeri a nyomtatott és 

elektronikus média műfajait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Egyszerű könyvkötészeti 

műveleteket végez.  

Ismeri a nyomtatványok 

feldolgozásának lehetőségeit.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Kimeneti és vizsgakövetelmények 

Az alapvizsga 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam 

eredményes teljesítése.  

Írásbeli vizsga: -   

Gyakorlati vizsga: A vizsgatevékenység megnevezése:  

Kiadvány szerkesztése, megjelenítése, vagy kivitelezése és szóbeli 

bemutatása.  

A vizsgatevékenység leírása:  

 Digitális kiadvány szerkesztése - sablon alapján - a képző intézmény által 

biztosított segédanyagok felhasználásával. A kiadvány mentése a 

vizsgaszervező által megadottak szerint. A produktummal szembeni 

követelmények: legyen alkalmas a megjelenítésre (bemutatásra), vagy 

kivitelezésre  a vizsgaszervező által meghatározott technológiával. Az 

elkészült kiadványt a vizsgázó bemutatja, majd a vizsgafeladathoz 

kapcsolódó szakmai kérdésekre válaszol.  

A gyakorlati vizsgatevékenység az alábbiakat tartalmazza:   

● Nyomtatott sablon alapján kiadvány szerkesztése számítógéppel (4 db 

A/4 oldal, 4+4 szín)  

● A vizsgaszervező által megadott témakörhöz tartozó képek 

kiválasztása egy nagyobb készletből  

● A képek fehéregyensúlyának korrekciója   

● A képek beillesztése  

● A szöveg beillesztése, hierarchia szerinti tagolása, formázása ● 

Betűtípus kiválasztása  

● A kész dokumentum előkészítése nyomdai felhasználásra  

● A munkafájl beadása  

● Megjelenítés vagy kivitelezés a vizsgaszervező által meghatározott 

technológiával  

A vizsgához szükséges segédanyag, melyet a vizsgaszervező biztosít:  

● Nyomtatott (4 oldalas) tartalom nélküli sablon, amely meghatározza a 

margók, szövegdobozok, képek méretét, elrendezését, elhelyezkedését;   

● A megadott témakörhöz tartozó digitális képanyag, melynek terjedelme 

legalább a felhasználandó képek számának háromszorosa, tartalma 

legalább kétharmad részben eltér a megadott témakörtől, de a nagyobb 

ismeretanyag keretein belül marad;   
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● A kiadványhoz tartozó, megfelelő terjedelmű, címeket tartalmazó, 

formázatlan szöveg digitális formátumban.  

A vizsgázó az elkészült vizsgaproduktumot a vizsgabizottságnak bemutatja, 

szóbeli beszámolójában részletezi és indokolja az általa alkalmazott megoldásokat, 

anyagokat és technológiákat.  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

A gyakorlati végrehajtás időtartama: 220 perc.  

A szóbeli bemutatás időtartama: 20 perc.  

  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100%  

  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységét a vizsgázók 

számítógépes teremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített 

feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, a 

feladatban meghatározott néven. Ezt követően a  nyomdai felhasználásra  

előkészített produktum megjelenítése vagy kivitelezése kell megtörténjen a 

vizsgabiztos jelenlétében. A kész vizsgaproduktum szóbeli bemutatása, a 

feltett kérdésekre a válaszadás a vizsgabizottság jelenlétében történik.   

A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes 

értékelési útmutató alapján történik. A pontozólapot az alábbi értékelési 

szempontok alapján kell összeállítani.  

A produktum értékelésének szempontjai:  

● A megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (a feladatleírásnak 

megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, 

minőség);  

● A feladatmegoldás teljessége;  

● A témának megfelelő képek kiválasztása a készletből;  

● A képek fehéregyensúlyának korrekciója;  

● A képek beillesztése;  

● A szöveg beillesztése, hierarchia szerinti tagolása, formázása; ● 

Betűtípus kiválasztása;  

● A kész dokumentum előkészítése nyomdai felhasználásra;  

● A megjelenítés, kivitelezés pontossága;  

● A kivitelezés során alkalmazott szoftverek, gépek, berendezések, 

eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű, funkciójának megfelelő 

használata.  
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A szakmai kérdésekre adott válasz értékelésének szempontjai:  

A szóbeli beszámoló lényegre törő. A tanuló bizonyítja, hogy tisztában van a 

vizsgaproduktum elkészítéséhez alkalmazott ismeretekkel. Szakmai 

szókincse és kifejezőkészsége megfelelő.  

  

Az értékelés százalékos formában történik.  

  

A kivitelezés teljessége és minősége:    75%  

Bemutató és szóbeli kérdésekre 

válaszadás:  

25%  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  

 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma  

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése  

FEOR-szám  FEOR megnevezése  
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek  

Vizuális ágazati 

alapoktatás  
-  -  -  

  

A szakmai vizsga  

Szakma megnevezése: 

Dekoratőr 

Központi interaktív vizsgafeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Szakismereti, szaktörténeti és 

művészettörténeti tudás mérés-értékelése tanulási eredmény-követelmények 

alapján.  

A vizsgatevékenység leírása:  

A vizsgarész megnevezése: Szakismeret, szaktörténet  

A vizsgarész megnevezése: Művészettörténet  

1. Vizsgarész:  

Harminc feladatot tartalmazó, vegyes kérdéssorból összeállított feladatsor 

számítógéppel történő kitöltése. A vizsgafeladat az alábbi, a tanulási 

eredményekben megfogalmazott tudást méri:   

 Tervezés és technológia       (30%),   

 Térrendezés, dekoratőr technológia    (40%),   
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 Grafika/tipográfia.         (30%)  

Feladattípusok:  

● Fogalom-meghatározás: szakmai kifejezések jelentése, definiálása 

(dekorációs anyag- eszköz- és technológiaismeret)  

● Hibakeresés, párosítás: szakmai fogalmak, képek, ábrák összetartozása 

(tervezés, ábrázolás, műszaki ismeretek, áruismeret)  

● Önálló feleletalkotás: rövid, szöveges válaszadás, önálló mondatalkotás 

(szakmatörténet, árufajták, technológia)  

● Műszaki rajz értelmezése (alaprajz, Monge-féle ábrázolási rendszer)  

● Képfelismerés (viselet-, divattörténeti korok)   

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell 

megjelölni a helyeset (tipográfiai, grafikai ismeretek)  

● Igaz-hamis állítások kiválasztása: miért hamis az állítás – ki kell fejteni.  

  

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 70%  

  

2. Vizsgarész  

Húsz feladatot tartalmazó, vegyes kérdéssorból összeállított feladatsor 

számítógéppel történő kitöltése. A vizsgarész a művészettörténet ismereteket 

méri a tanulási eredményekben meghatározottak figyelembevételével:   

  

A művészetek története az őskortól a XXI. századig  

• Az őskortól a Klasszicizmus – XIX sz. – végéig (50%)  

• Művészettörténeti ismeretek az őskortól a XIX. Századig 

(Stíluskorszakok, a legjelentősebb alkotók és műveik)  

• XX-XXI. század művészetéről. (Az expresszionizmustól a 

posztmodernig.) (50%) A legújabb kori   

1. stílusok, (10%)  

2. mozgalmak, (10%)  

3. irányzatok, (20%)  

4. alkotók és műveik, (40%)  

5. építészet, zene, színház és tánc (20%) (különös tekintettel a 

XX-XXI. századi Európára. 

Feladattípusok:  

● Fogalom-meghatározás: művészettörténeti alapfogalmak, kifejezések, 

(stíluskorszakok, legjelentősebb képviselőik)  

● Hibakeresés, párosítás: fogalmak, képek összetartozása (korok, alkotók 

és műveik)  
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● Önálló feleletalkotás: rövid, szöveges válaszadás, önálló mondatalkotás 

(modern stílusok, mozgalmak, irányzatok)  

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell 

megjelölni a helyeset (kortárs kultúra)  

● Igaz-hamis állítások kiválasztása: miért hamis az állítás – ki kell fejteni.  

  

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül 30%  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc (1. 

vizsgarész: 60 perc, 2. vizsgarész 60 perc)  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül 30%  

A vizsgatevékenységrész értékelésének szempontjai:  

Az értékelés a javítási útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre és 

feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A 

javítás során részpontszám adható, amelynek módját a javítási-értékelési útmutató 

részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a 

javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%át elérte.   

  

Projektfeladat  

    

A vizsgatevékenység megnevezése:   

Portfólió és vizsgaremek tervezése, elkészítése és bemutatása  

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

1. Portfólió  

2. Vizsgaremek   

Az 1. és 2. vizsgatevékenységet egybefüggően kell megszervezni  

A vizsgára jelentkezőnek az alábbi anyagok leadása kötelező a vizsgaközpont 

részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését megelőzően.  

• Portfólió (nyomtatott és digitális formátumban)  

• A kinyomtatott vizsgaremek dokumentáció   2 db 

digitális prezentáció (portfólió és vizsgaremek)  

 

 

 

1. Vizsgarész: Portfólió bemutatása  
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A vizsgázó az előzetesen elkészített, nyomdában kivitelezett komplex szakmai 

portfólióját bemutatja a vizsgabizottságnak. A portfólióban a vizsgázó szakmai, 

gyakorlati munkásságát, eredményeit mutatja be, tartalmazza a tanulmányai során 

készült legjobb munkáinak gyűjteményét. A portfólió elkészítése grafikus és 

kiadványszerkesztő programok alkalmazásával történik. Terjedelme minimum 28 

oldal, mérete A/4. A papíralapú változatnál a kötészet, fedőlap szabadon 

választható. A vizsgázónak a portfóliót digitálisan, vetíthető file formátumban is 

elkészíti. A vizsga során a jelölt bemutatja munkáját a vizsgabizottság előtt, 

miközben szóban is számot ad szakmai tudásáról. A prezentációt követően a 

vizsgabizottság szakmai kérdéseket tehet fel.  

A komplex szakmai portfóliónak tartalmaznia kell:  

● Tanulmányrajzot (csendélet, ember, tárgy – különböző művészeti 

technikákkal) ● Digitális ábrázolást (grafika, 3D, külső-belső tér)  

● Feladat tervezésének dokumentációját (külső-belső tér, installáció, 

dekoráció)  

● Feladat megvalósulásának dokumentációját  

● Tipográfiai munkát (szabadkézi betűrajz, írás, digitális betűrajz, -

megjelenítés)  

● Szabadon választott elemet (egyéni sikerek, versenyek, elismerések)  

  

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 50%  

  

2. Vizsgarész: Vizsgaremek tervezése, kivitelezése és bemutatása   

A vizsgaremek: Kereskedelmi tér tervezése és dekorációja vagy installáció 

készítése.   

  

Adott helyszínen történő (pl. áruházi látványpont v. gyakorlati helyszín) tér 

tervezése, kivitelezése, rendezése, dekorációja, árukompozíció elhelyezése. 

Vagy installáció elkészítése.  

  

A vizsgaremek feladat ismertetése: A vizsgázó a vizsgaremekéről 

előzetesen, digitálisan elkészített, nyomdában kivitelezett dokumentációját 

bemutatja a vizsgabizottságnak. A vizsgaremek egyéni projektmunka. A 

vizsgaremek elkészítésével a vizsgázó megmutatja tanulmányai során 

szerzett ismereteinek és képességeinek komplex eredményét. Terjedelme 

minimum 16 oldal, mérete A/4. A papíralapú változatnál a kötészet, fedőlap 

szabadon választható. A vizsgázó a vizsgaremek bemutatását digitálisan, 
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vetíthető fileformátumban is elkészíti, a vizsga során bemutatja, miközben a 

szóban is összegzi – a bemutatott mű alapján – szakmai tudását.  

  

A vizsgaremek tartalmi elemei:   

• Dokumentáció a munka folyamatáról, módjáról a tervezéstől a 

kivitelezésig   

• A térről készült léptékhelyes, méretezett szakrajz   

• Marketing leírás  

• Anyaggyűjtés, előtanulmányok, vázlatok  

• Színes látványterv   

• Grafikai-tipográfiai terv   

• Installációk szakrajza  

• Elkészítésének munkafolyamata  

• Költségvetés  

  

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 50%   

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc (1. 

vizsgarész: 15 perc, 2. vizsgarész: 30 perc)  

A vizsgatevékenység aránya a szakmai vizsgán belül: 70%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

  

1. vizsgarész értékelési szempontjai:  

Az értékelés javítási útmutató alapján történik. Az útmutató tartalmazza a 

feladatokra adható pontszámokat, az összesített pontszámot és az elért 

ponthatárokhoz tartozó érdemjegyeket. A vizsgatevékenység feladatainak és 

javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a vizsgaszervező intézmény 

gondoskodik.   

Az értékelés, a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik, amelyet a 

következő szempontsor szerint kell összeállítani:   

1. vizsgarész:  

A portfólió produktumként történő értékelési szempontjai:   

● A bemutatott munkák magas minősége       (40%)  

● Igényes grafikai arculat és tipográfia        (20%)   

● A digitalizált, jó képminőség          (20%)  

● Logikus tartalmi felépítés           (10%)  

● Megfelelően megválasztott papírminőség és kötészet   (10%)  

A prezentáció értékelési szempontjai:  
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• Bemutatója átfogóan tükrözi szakma felkészültségének komplexitását   

 (60%)  

• Bemutatója során gazdagon, megfelelően használja a 

szakterminológiákat    (20%)  

• Kommunikációja könnyed, meggyőző, előadásmódja gördülékeny,   

 magabiztos, tömör, lényegre törő             (20%

   

2. vizsgarész:  

A vizsgaremek értékelési szempontjai:  

• A feladat értelmezése, az ábrázolás egyéni módja, kreativitása,     

 (25%)  

• Tartalmi komplexitása, szakmai gazdagsága      (25%) • A bemutatott 

vizsgaremek magas színvonala, minősége    (25%)  

• Problémamegoldás újszerűsége, vizuális kommunikáció minősége 

összkép   (20%)  

• A munkafolyamat és kivitelezés ütemezése, dokumentálása      

 (5%)  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte.  
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12.5 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 13. KERESKEDELEM ágazathoz tartozó  

4 0416 13 02  

KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ  

SZAKMÁHOZ  

 
 

Évfolyam  1/9.  2/10.  3/11.  

A képzés 

összes 

óraszáma  

1. 

évfolyam  

2. 

évfolyam  

A képzés 

összes 

óraszáma  

 
Évfolyam összes óraszáma  576  810  698  2084  1044  884  1928  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés  5        5  5     5  

Munkajogi alapismeretek  5        5  5     5  

Munkaviszony létesítése  5        5  5     5  

Munkanélküliség  3        3  3     3  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv  0  0  62  62  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések        11  11     11  11  

Önéletrajz és motivációs levél        20  20     20  20  

„Small talk” – általános társalgás        11  11     11  11  

Állásinterjú        20  20     20  20  

G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 

te
v

ék
en

y
sé

g
 

el
lá

tá
sa

 

Gazdasági ismeretek  216  0  0  216  108  0  108  

Gazdasági alapfogalmak  24        24  12     12  

A háztartás gazdálkodása  33        33  12     12  

A vállalat termelői magatartása  51        51  12     12  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  27        27  10     10  

Jogi alapfogalmak  15        15  10     10  

Tudatos fogyasztói magatartás  15        15  10     10  
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Marketing alapfogalmak  24        24  17     17  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  27        27  25     25  

 
Vállalkozások működtetése  72  0  0  72  72  0  72  

A vállalkozások gazdálkodása  9        9  9     9  

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  27        27  27     27  

Statisztikai alapfogalmak  36        36  36     36  

 Tanulási terület összóraszáma  288  0  0  288  180  0  180  

Ü
zl

et
i 

k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

ác
ió

k
ez

el
és

 Kommunikáció  108  0  0  108  72  0  72  

Kapcsolatok a mindennapokban  18        18  8     8  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18        18  18     18  

A kommunikációs folyamat  36        36  22     22  

Ön- és társismeret fejlesztése  36        36  24     24  

Digitális alkalmazások  162  0  0  162  162  0  162  

Munkavédelmi ismeretek  4        4  4     4  

Tízujjas vakírás  104        104  104     104  

Digitális alkalmazások  54        54  54     54  

Tanulási terület összóraszáma  270  0  0  270  234  0  234  

K
er

es
k

ed
el

m
i 

eg
y

sé
g

 m
ű

k
ö

d
te

té
se

 

Kereskedelmi ismeretek  0  252  279  531  216  310  526  

Áruforgalmi ismeretek     180  141  321  144  172  316  

Szakmai számítások     72  72  144  72  72  144  

Online kereskedelem        66  66     66  66  

Üzlet működtetése  0  180  31  211  108  93  201  

A kereskedelemben előforduló 

kockázatok és kockázatértékelés  
   40     40  38     38  

Munka-, tűz és balesetvédelem     50     50  50     50  

Környezetvédelem     40     40  20  13  33  

Erőforrás gazdálkodás        31  31     30  30  

Áru- és vagyonvédelem     50     50     50  50  

 
Pénztárgépkezelés  0  0  78  78  0  78  78  
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Pénztárgép működtetése         20  20     20  20  

Pénzkezelés szabályai        12  12     12  12  

Pénzkezelés bizonylatai        10  10     10  10  

Fizetési eszközök, törvényi előírások        10  10     10  10  

A pénztáros elszámoltatása        10  10     10  10  

Önkiszolgáló pénztárterminál        16  16     16  16  

Termékismeret és -forgalmazás  0  198  155  353  198  155  353  

Árurendszerek     10     10  10     10  

Minőség     20     20  20     20  

Fogyasztói érdekvédelem      30     30  30     30  

Árufőcsoportok bemutatása     80  53  133  83  50  133  

Termékkihelyezés      40  32  72  37  35  72  

Csomagolás     18     18  18     18  

Specifikus termékismeret        50  50     50  50  

Fogyasztói trendek         20  20     20  20  

Üzleti kommunikáció  0  180  93  273  90  186  276  

Az értékesítő szerepe      40  10  50  27  23  50  

A vásárlói döntést befolyásoló tényezők     30     30  30     30  

Értékesítési technikák és eladásösztönzés     80  73  153  23  133  156  

Digitális kommunikáció     30  10  40  10  30  40  

Tanulási terület összóraszáma  0  810  636  1446  612  822  1434  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  140        140        
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Projektek évfolyamonként a KERESKEDELEM ágazathoz tartozó  

4 0416 13 02  

KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ SZAKMÁHOZ 
 

 

Évfolyam 1/9. Projekt 2/10. Projekt 3/11. Projekt 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 
Évfolyam összes óraszáma  576  

 
810  

 
698  

 
2084  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18  - 0  

 

0  

 

18  

Álláskeresés  5           5  

Munkajogi alapismeretek  5           5  

Munkaviszony létesítése  5           5  

Munkanélküliség  3           3  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv  0   

0   
62  16 62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések          11  2 11  

Önéletrajz és motivációs levél          20  4 20  

„Small talk” – általános társalgás          11  5 11  

Állásinterjú          20  
5 

20  

G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 

te
v

ék
en

y
sé

g
 

el
lá

tá
sa

 

Gazdasági ismeretek  216  112 0 
 

0  
 

216  

Gazdasági alapfogalmak  24  20       24  

A háztartás gazdálkodása  33  24       33  

A vállalat termelői magatartása  51         51  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  27         27  

Jogi alapfogalmak  15  10       15  

Tudatos fogyasztói magatartás  15  15       15  
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Marketing alapfogalmak  24  18       24  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  27  25       27  

 
Vállalkozások működtetése  72  

30 
0  

 
0  

 
72  

A vállalkozások gazdálkodása  9  15         9  

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  27  15         27  

Statisztikai alapfogalmak  36           36  

 Tanulási terület összóraszáma  288   0   0   288  

Ü
zl

et
i 

k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

ác
ió

k
ez

el
és

 

Kommunikáció  108  
44 

0   
0   

108  

Kapcsolatok a mindennapokban  18  14         18  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18  14         18  

A kommunikációs folyamat  36  10         36  

Ön- és társismeret fejlesztése  36  6         36  

Digitális alkalmazások  162  54 
0   0   162  

Munkavédelmi ismeretek  4  4         4  

Tízujjas vakírás  104  10         104  

Digitális alkalmazások  54  40         54  

Tanulási terület összóraszáma  270   0   0   270  

K
er

es
k

ed
el

m
i 

eg
y

sé
g

 

m
ű

k
ö
d

te
té

se
 

Kereskedelmi ismeretek  0  
 

252  90 279  140 531  

Áruforgalmi ismeretek      180  50 141  70 321  

Szakmai számítások      72  40 72  40 144  

Online kereskedelem          66  30 66  

Üzlet működtetése  0  
 

180  80 31  15 211  

A kereskedelemben előforduló 

kockázatok és kockázatértékelés  
   

 
40  20     40  

Munka-, tűz és balesetvédelem      50  20     50  
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Környezetvédelem      40  20     40  

Erőforrás gazdálkodás          31  15 31  

Áru- és vagyonvédelem      50  20     50  

 
Pénztárgépkezelés  0   

0   
78  40 78  

Pénztárgép működtetése           20  10 20  

Pénzkezelés szabályai          12  6 12  

Pénzkezelés bizonylatai          10  6 10  

Fizetési eszközök, törvényi előírások          10  4 10  

A pénztáros elszámoltatása          10  4 10  

Önkiszolgáló pénztárterminál          16  10 16  

Termékismeret és -forgalmazás  0   198  88 155  66 353  

Árurendszerek      10  5     10  

Minőség      20  10     20  

Fogyasztói érdekvédelem       30  15     30  

Árufőcsoportok bemutatása      80  30 53  20 133  

Termékkihelyezés       40  20 32  16 72  

Csomagolás      18  8     18  

Specifikus termékismeret          50  20 50  

Fogyasztói trendek           20  10 20  

Üzleti kommunikáció  0  
 

180  75 93  30 273  

Az értékesítő szerepe       40  15 10  5 50  

A vásárlói döntést befolyásoló tényezők      30  15     30  

Értékesítési technikák és eladásösztönzés      80  30 73  20 153  

Digitális kommunikáció      30  15 10  5 40  

Tanulási terület összóraszáma  0   810   636   1446  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0   140          
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Az alapvizsga projektjei 

        

  Óraszám Projekt 
M

u
n

k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek  18  - 

Álláskeresés  5   

Munkajogi alapismeretek  5   

Munkaviszony létesítése  5   

Munkanélküliség  3   
 

           

        Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   18 óra  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza a céljait. Megismerkedik 

környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a 

jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez 

szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.    

  

 Munkavállalói ismeretek tantárgy  18 óra  
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A tantárgy tanításának fő célja: A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

 

A tantárgy során 

fejlesztendő 

kompetenciák 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Megfogalmazza saját 

karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, annak 

pozitívumait.  

Teljesen 

önállóan  

Önismerete 

alapján törekszik 

céljai reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

Felismeri, megnevezi 

és leírja az 

álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen 

önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, rendszerez.  



1095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

érintő változások 

nyomon 

követésére.  
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Gazdálkodási tevékenység ellátása megnevezésű tanulási 

terület  

  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   288 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója: A tanulók az alapvető 

gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

összefüggéseket. A tanulási terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek ellátásához kapcsolódó 

önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére.   

  

  Óraszám Projekt 

G
az

d
ál

k
o
d

ás
i 

te
v
ék

en
y
sé

g
 e

ll
át

ás
a 

Gazdasági ismeretek  216  78 

Gazdasági alapfogalmak  24  20 

A háztartás gazdálkodása  33  30 

A vállalat termelői 

magatartása  

51   

Az állam gazdasági 

szerepe, feladatai  

27  4 

Jogi alapfogalmak  15  4 

Tudatos fogyasztói 

magatartás  

15  14 

Marketing alapfogalmak  24  6 

Nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok  

27   

 Vállalkozások 

működtetése  
72  

30 

 A vállalkozások 

gazdálkodása  

9  15 

 A gazdálkodási folyamatok 

elszámolása  

27  15 

 Statisztikai alapfogalmak  36   
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Gazdasági ismeretek tantárgy  216 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gazdasági 

körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megismertesse a gazdasági élet szereplőit és 

kapcsolataikat.  

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a 

háztartás bevételei és kiadásai szerkezetét.  

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat.  

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait.  

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat.   

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit.  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 

közismereti tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a matematikai 

módszerek, számítások, történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai.   
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 
  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához kötődő  

digitális kompetenciák  

Bemutatja az egyes alapfogalom 

csoportok jellegzetességeit.  

Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alapfogalmak 

jellemzőit, fajtáit.  

Teljesen önállóan  

Belátja a gazdaság 

működési szabályainak 

fontosságát.  

Adatok, információk keresése a 

digitális eszközön vagy interneten, 

az eredmények kiválasztása és 

feldolgozása útmutató alapján.  

Példákon keresztül bemutatja a 

háztartások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait és értelmezi a 

költségvetés egyenlegét.  

Ismeri a háztartás feladatait, 

bevételeit és kiadásait, a 

háztartás pénzgazdálkodását  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja az egyes vállalkozási 

formákat és elemzi azok előnyeit 

és hátrányait.  

Tisztában van az egyes 

vállalkozási formák 

jellemzőivel.  

Teljesen önállóan    

Példákon keresztül bemutatja az 

állami költségvetés legfontosabb 

bevételeit, kiadásait.  

Ismeri az állam feladatait, 

az államháztartás 

rendszerét.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
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Példákon keresztül bemutatja az 

alapvető fogyasztói jogokat.  Ismeri a jogi 

alapfogalmakat.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Azonosítja a marketing-

eszközöket.  

Ismeri a marketing fogalmát 

és eszközrendszerét.  
Instrukció alapján 

részben önállóan  
  

Bemutatja a nemzetközi 

kereskedelemből származó 

előnyöket.  

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alapvető 

formáit.  

Teljesen önállóan    

           A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

  Óraszám Projekt 

Ü
zl

et
i 

k
u
lt

ú
ra

 é
s 

in
fo

rm
ác

ió
k

ez
el

és
 

Kommunikáció  108  44 

Kapcsolatok a mindennapokban  18  14 

A munkahelyi kapcsolattartás 

szabályai  

18  14 

A kommunikációs folyamat  36  10 

Ön- és társismeret fejlesztése  36  6 

Digitális alkalmazások  162  54 

Munkavédelmi ismeretek  4  4 

Tízujjas vakírás  104  10 

Digitális alkalmazások  54  40 
 

Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület  
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A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   270 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója : Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan 

alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és a 

szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Biztosítson lehetőséget a tanulók számára au üzleti 

kultúra és információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére.  

  

Kommunikáció tantárgy  108 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formákat. 

Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, 

és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a 

konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, képességek  Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a kapcsolattartás 

kulturált szabályait.   

Ismeri a 

viselkedéskultúra 

alapvető szabályait.  

Teljesen önállóan  

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias 

kommunikációra 

írásban és szóban 

egyaránt.  

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  
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  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 

 

 

Digitális alkalmazások tantárgy  162 óra  

  

A tantárgy tanításának fő célja: A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek képesek 

dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus megválasztására. Ismerjék a levelek formai 

kialakításának szokásait, a kiemelési módokat.  

Adott szituációnak megfelelően 

alkalmazza a munkahelyi 

kapcsolatokat meghatározó 

szabályokat.  

Tisztában van a 

munkahelyi 

kapcsolatokat 

meghatározó 

szabályokkal.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően 

levelet készít, használja a helyes 

beszédtechnikai módokat.  

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommunikáció 

legelterjedtebb 

formáit.  

Teljesen önállóan  

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakítása, 

formázása, szerkesztése a 

szerzői jogok 

figyelembevételével.  

Megadott kommu- 

nikációs helyzet elemzésével 

megfogalmazza a 

kommunikációs probléma okát, 

megoldására javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését vagy egyet 

nem értését, érvel, indokol, 

magyaráz, tanácsol.  

Ismeri a legfontosabb 

kommunikációs 

technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályainak 

betartásával.  



1102 

 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai 

eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg másolására, 

a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat.  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak: Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az üzleti levél elkészítése során. Az informatikai 

készségek és tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák (kék színnel a projekttel lefedett kompetenciák) 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és szakmához 

kötődő  

digitális kompetenciák  

Számítógépes 

dokumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat.  

Számítógépes 

felhasználói 

ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

kezelése.  

Teljesen önállóan  

Törekszik a 

pontos, 

áttekinthető 

munkavégzésre.  

Biztonságos jelszavak 

megválasztása, előre 

megfelelően beállított 

szoftverek, eszközök 

használata az IKT biztonság 

növelése céljából.  

Megadott 

szempontok szerint 

szövegszerkesztő 

szoftverrel 

dokumentumot 

formáz.  

Ismeri a 

szövegformázás 

alapvető szabályait.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alapvető 

funkciók beállítása,  

módosítása, gyakran 

előforduló, legegyszerűbb 

probléma-helyzetek megoldása.  
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Megadott 

szempon- 

tok szerint 

táblázatkezelő 

szoftverrel 

táblázatokat, 

diagramokat készít.  

Ismeri a 

táblázatkezelő 

program alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.   

Instrukció alapján 

részben önállóan  

 Információk megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és fogadása, a 

netikett egyszerű szabályainak 

betartásával.  

Megadott 

szempontok szerint 

prezentációt készít.  

Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  

legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  

Megadott 

szempontok szerint 

információt keres 

az interneten, 

kiválasztja és 

feldolgozza.  

Ismeri a biztonságos 

internet használat 

szabályait, és a  

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan  

Adatok, információk keresése 

a digitális eszközön vagy  

az interneten, az ered- 

mények  közül  a 

megfelelő(k) kiválasztása és 

feldolgozása útmutatás alapján.  

Tíz perc alatt 

legalább 900 leütés 

terjedelmű, 

összefüggő 

szöveget másol.  

Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját.  
Teljesen önállóan  

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott  

legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével.  
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                                  A projekt részletes leírását az oktatók egyéni képzési terve tartalmazza. 
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Kimeneti és vizsgakövetelmények 

Az alapvizsga  

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam 

eredményes teljesítése.  

Írásbeli vizsga   

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai  

A vizsgatevékenység leírása: Az írásbeli feladatlap minimum 20, maximum 30 

feladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: 

gazdasági alapfogalmak, piac és pénz, a vállalkozási formák, az állam 

gazdasági szerepe és feladatai, jogi alapfogalmak, tudatos fogyasztói 

magatartás, a beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez kapcsolódó 

feladatok.  

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a 

feladatlapon:  

● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.  

● Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a 

feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez 

kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.  

● Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert 

tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem 

feltétlenül van összefüggés.  

● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / 

képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.  

● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.  

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell 

megjelölni a helyeset.  

● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott 

állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani kell.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  

 30%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.  

Az értékelés százalékos formában történik.  



 

1106 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés és üzleti kultúra  

A vizsgatevékenység leírása  

1. vizsgarész: Információkezelés  

Egy, a képző intézmény által összeállított feladatsor megoldása 

számítógépen internet, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok 

alkalmazásával, amely a következő két feladatot tartalmazza:   

1. feladat: A képzőintézmény által megadott szempontsor alapján egy 

üzleti levél (ajánlatkérés, vagy megrendelés, vagy megrendelés 

visszaigazolása, vagy érdeklődő levél) elkészítése, megírása, 

megformázása és mentése a vizsgaszervező által megadott mappába és 

helyre. A vizsgázók a feladatok elvégzéséhez szövegszerkesztő 

programot használnak, a létrehozott dokumentumba általuk 

megszerkesztett táblázatot illesztenek.   

2. feladat: Hiányos szállítólevél kitöltése előre megadott adatok alapján.  

  

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított 

minimum 4 feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása:  

● a vállalkozás adatbázisából hiányzó ügyféladatok bekérése (pl. 

hiányzó email cím, adószám, telephelycím, stb.) az ügyféltől  

● telefonos ajánlatkérés új/meglévő üzleti partnerektől (pl. katalógus 

kérése, árjegyzék igénylése, stb.)  

● áruátvételkor tapasztalt eltérések rendezése (pl. mennyiségi vagy 

minőségi eltérések rendezése, késések kezelése, kísérő 

dokumentumok hiánya, stb.),  

● vevői panaszok kezelése (pl. minőségi hibás termékkel vagy 

szolgáltatással kapcsolatos panaszok rendezése, késedelmes 

szállításhoz kapcsolódó panaszok kezelése, félreértések tisztázása, 

stb.)  

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a 

páros munkát. 7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására 

rendelkezésre álló időtartam:   

1. rész: 45 perc  
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2. rész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás) 7.3.4 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  

 70 % 7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének 

Információkezelés vizsgarészét a vizsgázók számítógépes teremben 

készítik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített feladatokat el kell 

menteni a vizsgaszervező által megadott mappába meghatározott néven.  

A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a vizsgaszervező feladata a 

számítógépen elkészített feladatok nyomtatása és mentése. A mentésnek 

és vagy nyomtatásnak a gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen 

belül meg kell történnie.  

A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített részletes 

értékelési útmutató alapján történik.   

 

Gyakorlati vizsgatevékenység  Értékelés  

1. rész: Információkezelés  
Üzleti levél  40%  

Szállítólevél  20%  

2. rész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  40%  

  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte.  

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma  

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése  

FEOR-szám  FEOR megnevezése  
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek  

Kereskedelem 

ágazati 

alapoktatás  

-  -  

-  

 

A szakmai vizsga  

Szakma megnevezése: Kereskedelmi értékesítő  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az 

egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.  

Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi ismeretek  

A vizsgatevékenység leírása  
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A feladatsor szöveges és számítási feladatokból áll, és tanulási 

eredményeket mér a következő témakörökben:  áruforgalmi  ismeretek, 

 szakmai  számítások,  online  kereskedelem, termékismeret 

és forgalmazás.  

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a 

feladatsorban:  

● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.  

● Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert 

tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem 

feltétlenül van összefüggés.  

● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / 

képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.  

● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.  

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell 

megjelölni a helyeset.  

● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott 

állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani kell.  

● Számítási feladatok: az árak felépítése, módosítása, forgalom 

alakulása, készletgazdálkodás, leltáreredmény meghatározása 

témakörökre épülő egyszerű feladatok.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:   30%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai  

Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési 

útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter a szakmai 

vizsga nyelvén gondoskodik.   

A feladat és a vizsgafeladathoz tartozó útmutató alapján a számítógép 

által véletlenszerűen generált vizsga-feladatsort kell az interaktív vizsgán 

megoldani. Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján 

történik.  

Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-

értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan 

feladatmegoldásért adható.   

A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott 

pontszám tovább nem bontható.  

Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási 

útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes 

értékűek.  
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%át elérte.  

Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Üzleti gyakorlat  

A vizsgatevékenység leírása  

A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételsor a következő 

témakörök tanulási eredményeit méri:   

Termékismeret és forgalmazás témakör: árurendszerek, minőség, 

fogyasztói érdekvédelem, árufőcsoportok bemutatása, termékkihelyezés, 

csomagolás, specifikus termékismeret és fogyasztói trendek.  

Üzleti kommunikáció témakör: az értékesítő szerepe, vásárlási döntést 

befolyásoló tényezők, értékesítési technikák és eladásösztönzés, digitális 

kommunikáció.  

Üzlet működtetése témakör: A kereskedelemben előforduló kockázatok, 

a munka,- tűz és balesetvédelem, környezetvédelem, erőforrás 

gazdálkodás, áru és vagyonvédelem.  

Pénztárgépkezelés témakör: pénztárgép működtetése, pénzkezelés 

szabályai, pénzkezelés bizonylatai, fizetési eszközök törvényi előírások, a 

pénztáros elszámoltatása, önkiszolgáló pénztárterminál.  

1. vizsgarész: Portfólió bemutatása: A vizsgázó szakmai fejlődését 

bemutató minimum 6 db maximum 12 db dokumentum. A portfólióba 

a vizsgázónak minden félévben kötelező legalább egy elemet 

feltöltenie, amit a mentor tanárával a Haladási íven hitelesíttet. A 

portfólió az alább felsorolt elemeket tartalmazhatja: sikeres 

dolgozatok, projektmunka, az elvégzett munkafolyamatok eredménye, 

a munkahelytől kapott értékelés.  

Formája: szöveges dokumentum, prezentáció, képek, film.  

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: a tanulmányok ideje.  

2. vizsgarész: Helyzetgyakorlat: A legalább öt tételből álló tételsorból 

húz a vizsgázó egyet. Feladatleírás alapján elvégzi az áruforgalmi 

tevékenységet, szóban bemutatja az elvégzett feladatokat:  

1. Áruátvétel – előkészíti a raktárhelyiséget az áru fogadására, odakészíti a 

szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket, összekészíti a visszárut 

/ a göngyölegeket, fogadja az árut, átveszi mennyiségileg és minőségileg.  

2. Raktározás / Előkészítés – kicsomagolja az árut a szállítói csomagolásból, 

előkészíti az árut az értékesítésre, címkéz, feltölti az eladóteret a 
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polctükör ismeretében, használja a szükséges gépeket és eszközöket a 

munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával.  

3. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az 

árut, segíti a vásárlási döntés meghozatalát és tájékoztatja a vevőt a 

kapcsolódó szolgáltatásokról.  

4. Pénztárgép kezelés – kezeli a pénztárgépet, bejelentkezik, rögzít legalább 

10 tételt, közben használja az elektronikus mérleget, az áruvédelmi 

eszközökhöz kapcsolódó berendezéseket, kedvezményt rögzít. Nyugtát ad 

és kezeli a készpénzt vagy bankkártyaleolvasó berendezést, majd 

kijelentkezik.  

5. Vevői panasz kezelése – meghallgatja a vevő panaszát, tájékoztatja a 

vásárlót az őt megillető fogyasztóvédelmi jogokról, segít használni a 

Vásárlók könyvét, empátiával válaszol, keresi a megoldási lehetőségeket 

a kommunikáció során.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam:  20 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  

 70%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

1. vizsgarész: A portfólió értékelésének szempontjai: A vizsgázónak a kész 

portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtti 30. napig le 

kell adnia, fel kell töltenie. A leadott portfólió alapján a hitelesítő tanár 

javaslatot tesz a vizsgabizottságnak az értékelésre.  A vizsgarésznél 

értékelésre kerül a portfólió bemutatása, melynek időkerete 10 perc.   

2. vizsgarész: Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai:   

● a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása  

● feladatutasítás megértése;  

● a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek 

sorrendje;  

● kereskedelemben használt alapdokumentumok ismerete, a 

dokumentumok kezelése;  

● gépek, eszközök rendeltetésszerű használata;  

● a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelemi, és 

egészségügyi előírások betartása;  

● kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal;  

● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, 

döntéshozás;  
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● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.  

 

Vizsgarész  
Részaránya a 

projektfeladaton belül  

Vizsgatevékenység  Értékelés  

1. vizsgarész  40%  
Portfólió tartalma  70%  

Portfólió bemutatása  30%  

2. vizsgarész  60%  

A tevékenység 

végrehajtása  
80%  

A tevékenység szóbeli 

bemutatása  
20%  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%át elérte.  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal 

kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 %  
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