
 

 

 

Biológia 

 
 

 
Emelt biológia témakörök 
11. évfolyam 
 
 
 
12. évfolyam 
 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 
Óraker

et 10 óra 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 

Óraker
et 4 óra 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és 
vérkeringés 

Óraker
et 13 óra 

Tematikai egység A biológia tárgya és módszerei Óraker
et 3 óra 

Tematikai egység Mikroorganizmusok: vírusok, prokarióták, egysejtű 
eukarióták 

Óraker
et 6 óra 

Tematikai egység 
Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, növények, 
állatok elkülönülése 

Óraker
et  3 óra 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Az állati sejt, a főbb szövettípusok, férgek, puhatestűek, 
ízeltlábúak, a gerincesek nagy csoportjai 

Óraker
et   8 óra 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Óraker

et 6 óra 

Tematikai egység 
A növények. 

A növényi sejt, szövetek, a növények nagy csoportjai, 
növényélettan 

Óraker
et 13 óra 

Tematikai egység 
Ökológia. 

Az élőlények környezete, ökoszisztéma, életközösségek 

Óraker
et  15 óra 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 
Óraker

et 10 óra 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejt felépítése 
Óraker

et 10 óra 



 

 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Óraker
et 5 óra 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

 

Óraker
et 5 óra 

Tematikai egység Genetika 
Óraker

et 9 óra 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Hormonrendszer 

Óraker
et 4 óra 

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Idegrendszer 

Óraker
et 8 óra 

Tematikai egység 
Populációgenetika és evolúció. 

 

Óraker
et 6 óra 

 
 
 

11. évfolyam 
 
Heti 2 óra, évi 72 óra 
 

Tematikai egység Bevezetés a biológiába. 
A biológia tárgya és módszerei 

Óraker
et 3 óra 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és 
technikai rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és módszerek 
megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában leggyakrabban használt 
állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, a mértékegységek 
szakszerű és következetes használata.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, 
alkalmazása - az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök 
használati területekhez rendelése, jelentőségük megértése. 

ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Ismeretek 

Tudományágak, 

társtudományok (pl. anatómia, 

élettan, lélektan, etológia, 

ökológia, genetika, rendszertan, 

őslénytan; orvostudomány). 

A biológiai kutatás főbb 
módszerei: a megfigyelés, leírás, 
összehasonlítás, kísérlet, 
modellkészítés, szimuláció és ezek 
feldolgozására szolgáló értelmezés, 
elemzés, kiértékelés.  

Az ismert tudományágak és 
néhány biológiához tartozó 
társtudomány vizsgálati területeinek 
ismerete. 

 
A biológiai kutatási módszerek 

alkalmazása iskolai keretek között. 
 
A fénymikroszkóp használata. 
 
Természeti jelenségek, 

folyamatok időbeli lefolyásának 

Fizika: fénytan, 
mértékegységek. 

 
Matematika: 

mértékegységek, 
számítások. 

 
Kémia: kísérletezés, 

kísérleti eszközök. 



 

 

Az orvostudományban és a 
biológia más társtudományában ma 
is használatos vizsgálati eszközök, 
módszerek. (EKG, EEG, CT, UH, 
röntgen vizsgálat) 

A fénymikroszkóp szerkezete. 
Elektronmikroszkópi és 

különböző kromatográfiai 
vizsgálatok menete, jelentősége, 
alkalmazási területe. 

Fizikai, kémiai alapismeretek: 
ozmózis, diffúzió, adszorpció, 
kromatográfia 

leírása függvényekkel; grafikonok 
elemzése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, 
paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT). 

 
 

Tematikai egység 
Az egyed szerveződési szintje. 

Mikroorganizmusok: vírusok, prokarióták, egysejtű 
eukarióták 

Óraker
et 6 óra 

Előzetes tudás 
Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek. 
A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 
Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Analógiák felismerése, általánosítás és differenciálás, történetiség 
követése, halmazba sorolás, IKT-alkalmazás lehetőségei.  

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt 
felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, 
összevetése. 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése 
jelentőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták 
világában - táplálkozás, kiválasztás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb 
rendű eukarióták testszerveződésének példáján. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Ismeretek 
Az egyed szerveződési szintjei: 

nem sejtes rendszerek, önálló 
sejtek, többsejtű rendszerek. 

 
Az élő rendszerek általános 

tulajdonságai: anyagcsere, 

homeosztázis, ingerlékenység, 

mozgás, növekedés, szaporodás, 

öröklődés.  

 
A vírusok jellemzése, 

A legfontosabb magyarországi 
előfordulású ismertebb emberi 
vírusbetegségek neve, jellemző 
adatai.  

 
Alapvető járványtani fogalmak 

ismerete. A helyi és világjárvány 
fogalma, a megelőzés és elhárítás 
lehetőségei. 

 
A baktériumok 

anyagcseretípusok szerinti 

Matematika: 
geometria, poliéderek, 
mennyiségi 
összehasonlítás, 
mértékegységek. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
a járványok történeti 
jelentősége. 

 



 

 

csoportosítása a bakteriofágok és 
jelentőségük (nagy méretüknek, 
valamint a gazdasejt könnyű 
vizsgálhatóságának köszönhetően a 
legkönnyebben tanulmányozhatók. 

A növényeket, illetve az 
állatokat fertőző legismertebb 
vírusok.  

Az embereket fertőző vírusok. 
A vírusok és szubvirális 

kórokozók (prion, viroid) felépítése, 
csoportosítása, sokszorozódási 
folyamata, hatásmechanizmusa. 

Fertőzés, higiénia (személyi és 
környezeti), járvány. Védőoltások, 
megelőzés. 

A valódi baktériumsejt (mérete, 
alakja, sejtfelépítése). Állandó és 
járulékos sejtalkotók. Aktív és 
passzív mozgásuk. Csoportosításuk 
anyagcseréjük és 
energiahasznosításuk szerint 
[autotróf, foto- és kemoszintetizáló 
(aerob és anaerob), heterotróf – 
paraziták, szimbionták, szaprofiták], 
szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezetben 
élő szimbionták gyakorlati haszna. 
Az emberi szervezet parazita 
baktériumai, kórokozásuk. 
Baktériumok által okozott 
betegségek. Védekezés, megelőzés. 
Ajánlott és kötelező védőoltások. 

Az óriás amőba, a papucsállatka, 
a zöld szemesostoros példáján 
keresztül az egysejtű élőlények 
változatos testszerveződésének és a 
felépítő anyagcserének a 
megismerése. 

Az aktív helyváltoztató 
egysejtűek mozgástípusai: ostoros, 
csillós, amőboid (állábas) mozgás. 

 
 

csoportosítása. A prokarióta sejt 
felépítésének mikroszkópos 
vizsgálata, megfigyelése. 

Kutatás az interneten (tanári 
irányítással, otthoni feladat): A 
prokarióták jelentősége: a földi 
anyagforgalomban betöltött 
szerepük, hasznosításuk az 
élelmiszeriparban, 
gyógyszeriparban, 
mezőgazdaságban. 

 

Természetes vizekből vett 

vízminták vizsgálata 

(különböző zöldalgák keresése, 

a kloroplasztiszok alakjának 

vizsgálata). 

 
A mikroszkópi megfigyelések 

lerajzolása és magyarázó szöveggel 
való ellátása.  

 

Magyar nyelv és 
irodalom: járványok 
irodalmi ábrázolása. 

 
Kémia: oxidáció-

redukció, ionok, levegő, 
szén-dioxid, oxigén, 
szerves, szervetlen, 
fertőtlenítőszerek. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakteriofág. 
Sejtes és nem sejtes szerveződés. Prokariota, autotróf, heterotróf, 
bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita faj, sejtszáj, sejtgarat, lüktető- és 
emésztő űröcske, sejtközpont, ostor, csilló, álláb, szól-, gélállapot, mixotróf 
táplálkozás, 

 
 



 

 

 

Tematikai egység 
Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, növények, 
állatok elkülönülése 

Óraker
et  3 óra 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az 
élőlények világában. 

Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák testfelépítésében és 
életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Ismeretek  
A gombák sajátos testfelépítése 

és életműködése.  
A heterotróf gombák életmód 

szerinti megkülönböztetése, 
biológiai jelentősége. Mindkét 
élőlény számára előnyös együttélés, 
pl. zuzmók.  

Szivacsok álszövetes 
szerveződése. A szivacsok különböző 
formái, a külső és belső sejtréteg 
jellemző sejtjei, azok működése.  

 
Sir Alexander Fleming 

munkássága. 

A testszerveződés és az 
anyagcsere folyamatok alapján 
annak magyarázata, hogy az 
élőlények természetes rendszerében 
miért alkotnak külön országot a 
növények, a gombák és az állatok. 

A fonalas testfelépítésű gombák 
nagyobb csoportjainak 
megismerése.  

A gombák táplálkozás-élettani 
szerepének, a gombaszedés és 
tárolás szabályainak megismerése. 

 
A zuzmótelep testfelépítése és 

életfolyamatai közötti összefüggés 
felismerése. 

 
A sejtek működésbeli 

különbségei és a differenciálódás 
kapcsolatának megértése. 

Az egysejtű szerveződés és a 
többsejtű szerveződés típusainak 
bemutatása a zöldmoszat példáján 
(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

 

Kémia: mész, kova, 
szaru, cellulóz. 

 
Fizika: energia. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, 
antibiotikum, bimbózás, gyöngysarjképzés, himnős. 

 
 
 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Az állati sejt, a főbb szövettípusok, férgek, puhatestűek, 
ízeltlábúak, a gerincesek nagy csoportjai 

Óraker
et   8 óra 

Előzetes tudás Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. 
Fonalas, telepes, álszövetes szerveződés. 



 

 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a 
felépítés és a működés összekapcsolása. A különböző sejttípusok 
méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlítás: az állati egysejtű és a 
többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása. A törzsfejlődés 
során kialakult állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása. A 
testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolatának megértése. Az 
állatcsoportok szervezeti differenciálódásának megismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az állati sejt sejtalkotói, a 
sejtszervecskék feladata. 

 
A főbb szövettípusok jellemzői 

és működési sajátságai:  
hámszövetek-fedőhámok, 

mirigyhámok, felszívóhám, 
érzékhám. pigmenthám egyenkénti 
feladatai, típusai és előfordulása a 
szervekben. 

A kötő- és 
támasztószövetek - lazarostos, 
tömöttrostos kötőszövet, a 
zsírszövet és a vér, valamint a 
csontszövet és porcszövet 
felépítése, feladata és előfordulása. 

Az idegsejtek típusai a sejt 
alakja, a nyúlványok elrendeződése, 
a sejt működése alapján. A gliasejt. 

A férgek nagyobb csoportjai 
(fonálférgek, laposférgek, 
gyűrűsférgek) 

A puhatestűek nagyobb 
csoportjai (kagylók, csigák, 
fejlábúak) testszerveződése 

Az ízeltlábúak csoportjaira 
jellemző testfelépítés, önfenntartó, 
önreprodukciós és önszabályozó 
működés. 

A gerincesek általános jellemzői, 
evolúciós újításai. 

 

Az állati sejtalkotók felismerése, 
megnevezése elektronmikroszkópos 
felvételen és modellen. 

 
Mikroszkópi metszetek és ábrák, 

mikroszkópos felvételek vizsgálata. 
Összehasonlítás: a simaizom, 
vázizom és szívizom szerkezeti és 
funkcionális összefüggéseinek 
elemzése, előfordulása és működési 
jellemzői a szervekben. 

 
Rajzos ábra készítése a 

soknyúlványú idegsejtről. Az idegsejt 
(neuron) részeinek megnevezése. 

 
A hazánkban is nagy fajszámban 

előforduló rovarrendek, illetve 
példafajok keresése határozó 
könyvek segítségével. A szájszerv, a 
szárny, a posztembrionális fejlődési 
típusok alakulásának 
összehasonlítása.  

A kialakult gerinces szervek, 
szervrendszerek életfolyamatbeli 
(kültakaró, mozgás, táplálkozás, 
légzés, keringés, kiválasztás, 
szaporodás, hormonális és 
idegrendszeri szabályozás) 
eltéréseinek leírása a gerincesek 
nagyobb csoportjaiban: 

Halak, kétéltűek, hüllők, 
madarak, emlősök. 

 

Fizika: az 
elektronmikroszkóp. 

 
Vizuális kultúra: 

arányok megállapítása 
az ábrakészítéshez. 

 
Informatika: szöveg- 

és képszerkesztés. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Organellum, inger, ingerület, sejttest, dendrit, axon, gliasejt, végfácska, 
velőshüvely. Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és 
háromszakaszos bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; 
diffúz légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás 
sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult 
dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes 
átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. csőidegrendszer, kopoltyúbél, 



 

 

hüllő- és madártojás, magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, 
ötujjú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, 
változó és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 
 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Óraker

et 6 óra 

Előzetes tudás Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodásuk. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés 
alapjainak megismerése. Az állati viselkedés mint alkalmazkodási folyamat 
bemutatása. Azonosságok és különbségek keresése az állati és emberi 
viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A magatartáskutatás története: 
Darwin, Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, 
Csányi (a kutatók módszerei, 
tapasztalatai, magyarázatai). 

 
Öröklött magatartásformák 

(feltétlen reflex, irányított mozgás, 
mozgásmintázatok). 

Tanult magatartásformák 
(bevésődés, érzékenyítés, 
megszokás, feltételes reflex, 
operáns tanulás, belátásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos 
viselkedések (tájékozódás, 
komfortmozgások, táplálkozási 
magatartás, zsákmányszerzés). 

Fajfenntartással kapcsolatos 
viselkedések (udvarlás, párzás, 
ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas 
kapcsolatok típusai (időleges 
tömörülés, család, kolónia). 

 
A háziállatok viselkedése.  
 
Az emberi természet. A tanulás 

és a gének szerepe az emberi 
viselkedésben. Az emberi viselkedési 
komplexum, az ember és a 
legfejlettebb állatok viselkedése 
közötti különbségek, személyes és 
csoportos agresszió, az emberi 
közösség, rangsor, szabálykövetés, 
az emberi nyelv kialakulása, az 
emberi hiedelmek, az ember 

Különböző magatartásformák 
megfigyelése, azonosítása és 
elemzése filmeken (pl. Az élet 
erőpróbái; A magatartáskutatás 
története). 

 
 

Magyar nyelv és 
irodalom: verbális és 
nem verbális 
kommunikáció. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
a csoportos agresszió 
példái. 

 
Fizika: hang, 

ultrahang. 



 

 

konstrukciós és szinkronizációs 
képességének megnyilvánulása a 
társadalomban. A gyermek fejlődése 
és szocializációja a családi 
közösségben. 

Humánetológia: sztereotípiák, 
babonák kialakulása, a csoportos 
agresszió és a háború, szocializáció, 
szublimáció, személyes tér, 
testbeszéd, szabálykövetés, nyelvi 
kommunikáció. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, 
tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, tanulás, 
adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 
 

Tematikai egység 
A növények. 

A növényi sejt, szövetek, a növények nagy csoportjai, 
növényélettan 

Órakere
t 13 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. Az 
állati sejt, állati szövetek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép 
leírása, értelmezése. A sejtek vizsgálati módszereinek elsajátítása.  

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli 
elrendeződés alapján. Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. Az 
életműködések közös vonásainak felismerése. 

A növényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt 
következményének felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A fénymikroszkóp részei és 
szakszerű használata.  

A növényi sejtalkotók 
[sejtplazma, sejthártya, sejtmag, 
mitokondrium, belső 
membránrendszer, sejtfal, színtest, 
zárvány, sejtüreg (vakuólum)]. 

  
A növényi létfenntartó szervek 

(gyökér, szár levél) felépítése, 
működése, módosulásai. 

A gyökér, a szár és a levél 
felépítése, szövettani szerkezetük 
típusaik, módosulásaik.  

A felsorolt szervek működése és 
szerepük a növény életében.  

A Liebig-féle minimumtörvény. 

A testszerveződés és az 
anyagcsere folyamatok alapján 
annak magyarázata, hogy az 
élőlények természetes rendszerében 
miért alkotnak külön országot a 
növények, a gombák és az állatok. 

 
A sejtek működésbeli 

különbségei és a differenciálódás 
kapcsolatának megértése. 

Kísérletek az ozmózis 
kimutatására (plazmolízis).  

A mikroszkópban látott kép 
nagyításának kiszámolása.  

 
Különböző zárványok, 

sejtüregek és a színtestek 

Fizika: 
lencserendszerek, 
mikroszkóp. 



 

 

A gázcserenyílás szerkezete és 
működése (összefüggés a zárósejtek 
felépítésével, turgorával és az 
ozmózissal). 

A virág részei és biológiai 
szerepe. Kapcsolat a virág és a 
termés között. 

A virágos növények reproduktív 
működései, az ivaros és az ivartalan 
szaporodás/szaporítás.  

A termés és a mag. A mag 
szerkezete. A csírázás folyamata és 
típusai.  

A hormonok szerepe a növények 
életében 

 

megfigyelése mikroszkópban 
különféle sejtfestési módszerekkel. 

Szerkezet és működés 
kapcsolatának bemutatása a 
növényi szövetek példáján.  

Növényi szövetpreparátum és 
önállóan készített nyúzat vizsgálata 
fénymikroszkóppal, a látottak 
értelmezése. 

A gyökér hossz- és 
keresztmetszetének, a fás szár és a 
kétszikű levél keresztmetszetének 
ismertetése sematikus rajz alapján, 
a látottak magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az 
évgyűrűk keletkezésének 
magyarázata. 

 
A levegőből felvett szén-dioxid-

molekula útjának nyomon követése 
a növényben. 

Gázcserenyílás megfigyelése 
mikroszkópban és a látottak 
értelmezése. 

A víz útjának megfigyelése 
festett vízbe állított fehér virágú 
növényeken. 

Csírázási kísérletek végzése, 
gyűrűzési kísérlet értelmezése. 

Paál Árpádnak az auxin hatására 
vonatkozó kísérletének értelmezése.  

 
 
 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differenciálódás, 
féligáteresztő hártya, ozmózis, plazmolízis, parazita, szaprofita, autotróf 
anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. Moha, meiózis, mitózis spóra, 
ivarsejt, haploid sejt, diploid sejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, 
kemotaxis, hajtásos növény, nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, 
kettős megtermékenytés, osztódó szövet, állandósult szövet, kambium. 
Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás, 
szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan 
szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, 
vízszállítás, párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan szaporodás és 
szaporítás, taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs. 

 
 

Tematikai egység Ökológia. 
Az élőlények környezete, ökoszisztéma, életközösségek 

Óraker
et  16 óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 



 

 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. 
Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség 
fenntartásában és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy 
környezetünk is hatással van egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan 
vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához. 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 
Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat 

fokozatos megértése és értelmezése. 
A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli 

változásának értelmezése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Egyed feletti szerveződési 
szintek. 

Élettelen környezeti tényezők. 
Az élőlények alkalmazkodása az 
élettelen környezeti tényezőkhöz; 
generalista, specialista, indikátor 
fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 
A populációk szerkezete, 

jellemzői. 
A populációk változása 

(populációdinamika): 
szaporodóképesség, termékenység, 
korlátolt és korlátlan növekedés, r- 
és K-stratégia. Az élő ökológiai 
tényezők – populációs 
kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, 
környezetvédelem. 

 
Anyagforgalom: termelők, 

fogyasztók és lebontók szerepe,  
táplálkozási lánc és hálózat 

különbsége. 
A szén, az oxigén, a víz, a 

nitrogén és a foszfor körforgása – az 
élőlények szerepe e folyamatokban. 

Az anyagforgalom és az 
energiaáramlás összefüggése, 
mennyiségi viszonyai az 
életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj 
(faj/egyed diverzitás) és az 
ökoszisztéma szintjén (pl. élőhelyek 
sokfélesége, a tápláléklánc 
szintjeinek száma). A társulatok 
szintezettsége és mintázata, 
kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai 

Tűrőképességi görbék 
értelmezése (minimum, maximum, 
optimum, szűk és tág tűrés), 
összefüggés felismerése az 
indikátor-szervezetekkel.  

A niche fogalom értelmezése. 
 
Víz, talaj és levegő vizsgálata. 
 
A testtömeg, a testfelület és az 

élőhely átlaghőmérséklete 
összefüggésének elemzése. 

Esettanulmány alapján 
összefüggések felismerése a 
környezet és az élőlény 
tűrőképessége között. Egyszerű 
ökológiai grafikonok készítése. 

A populációk ökológiai (és 
genetikai) értelmezése. 

 
Az egyes élőlény-populációk 

közti kölcsönhatások 
sokrétűségének példákkal történő 
igazolása.  

A biomassza, a produkció és 
egyedszám fogalmának 
összehasonlító értelmezése. 

„Ökológiai produkció és energia 
piramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. 
Az életközösségek mennyiségi 
jellemzőinek vázlatos ábrázolása. 

Egyes környezeti problémák 
(fokozódó üvegházhatás, savas eső, 
„ózonlyuk”) következményeinek 
megismerésén keresztül az emberi 
tevékenység hatásának vizsgálata. 

A társulások életében 

Matematika: normál 
eloszlás, grafikonos 
ábrázolás. 

 
Informatika: 

prezentációkészítés, 
internethasználat. 

 
Földrajz: korfa, 

demográfiai mutatók. 
 
Kémia: indikátor, 

műtrágyák, 
növényvédőszerek, 
rovarölőszerek. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
a Kárpát-medence 
történeti ökológiája (pl. 
fokos gazdálkodás, 
lecsapolás, vízrendezés, 
szikesek, erdőirtás és -
telepítés, bányászat, 
nagyüzemi gazdálkodás). 



 

 

klímazonális és intrazonális fás és 
fátlan társulások. 

A homoki és a sziklai szukcesszió 
folyamata.  

Szikes puszta élővilága, szikes 
talaj kialakulása, másodlagos 
szikesedés. 

Magyarország nemzeti parkjai. 
Az ember szerepe a növényzet 

átalakulásában (folyószabályozás, 
legeltetés, faültetvények) 

bekövetkező változások természetes 
és ember által befolyásolt 
folyamatának értelmezése. 

Egy tó feltöltődésének 
folyamatán keresztül az 
életközösségek előrehaladó 
változásainak bemutatása. 

 
A Kárpát-medence egykori és 

mai élővilágának összehasonlítása. 
 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 
hosszúnappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció, 
kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. Tápláléklánc, termelő 
(producens), fogyasztó (konzumens), lebontó (reducens), csúcsragadozó, 
táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai produkció, biomassza. Társulás, 
mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás, klimaxtársulás, 
degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás, intrazonális társulás, 
extrazonális társulás, invazív faj, reliktumfaj, endemizmus, biocönozis, biotóp, 
karakterfaj, vikarizmus. 

 
 
 
 
 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 
Óraker

et 10 óra 

Előzetes tudás Ozmózis. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az élő és élettelen világ anyagi egységének megértése. 
A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák 

biológiai szerepére. 
A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik közötti 

kapcsolat megértése. 
Azonos felépítő egységek és szerkezeti elv mellett a biológiai sokféleség 

kialakulásának megértése a nukleinsavak példáján. 
A problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése. 
Az önálló kísérleti munkán alapuló ismeretszerzés kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az élő szervezetben előforduló 
legfontosabb biogén elemek, 
szervetlen és szerves molekulák.  

A lipidek (neutrális zsírok, 
foszfatidok, karotinoidok,  

szteroidok), a szénhidrátok, 
(glükóz, fruktóz, cellubióz, maltóz, 
laktóz, szacharóz, a cellulóz, a 
keményítő és a glikogén),  

A szerkezet és a biológiai 
funkció kapcsolatának bemutatása 
az élő szervezet szerves 
molekuláinak példáján. 

 
A biogén elemek kimutatása 

kísérletekkel. 
Kolloid rendszerek vizsgálata. 
Az ozmózis vizsgálata. 

Kémia: fémek, 
nemfémek, 
kötéstípusok, szervetlen 
és szerves anyagok, 
oldatok, kolloid 
rendszerek, delokalizált 
elektronrendszer, 
kondenzáció, hidrolízis, 
konformáció, 



 

 

az egyszerű és az összetett 
fehérjék, a nukleotid származékok 
és a nukleinsavak szerkezete, 
tulajdonságai és biológiai szerepük. 

A stresszfehérjék és a sejt 
öngyógyító folyamata. 

 
Györffy Barna, Horn Artúr 

(liszenkoizmussal szembeni fellépés, 
a tudományos genetika alkotó 
művelése), Straub F Brunó 
munkássága (Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont [SZBK] létrehozása, 
Biokémiai Iskola). 

Az élő szervezetben előforduló 
szerves molekulák (lipidek, 
szénhidrátok és fehérjék) biokémiai 
vizsgálata, kimutatása.  

A kromatográfia alapjainak 
megismerése. 

konfiguráció, kiralitás, 
lipidek, szénhidrátok, 
fehérjék és 
nukleinsavak. 

 
Fizika: hőmozgás, 

hidrosztatikai nyomás. 
 
Informatika: táblázat 

készítése. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, szol állapot, gél állapot, lipid, neutrális zsír, 
foszfatid, karotinoid, szteroid, esszenciális zsírsav, monoszacharid, diszacharid, 
poliszaharid, aminosav, peptidkötés, esszenciális aminosav, egyszerű fehérje, 
összetett fehérje, stresszfehérje, ATP, NAD+, NADP+, koenzim-A, DNS, RNS. 

 
 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejt felépítése 
Óraker

et 10 óra 

Előzetes tudás 
Az állati és növényi a sejt fénymikroszkópos szerkezete. 
A sejt felépítésében részt vevő molekulák. 
A fénymikroszkóppal látható sejtalkotók vizsgálata. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nagyságrendek értelmezése a sejtek, a sejtalkotó részek és a 
biomolekulák méretének összehasonlítása által.  

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása (a belső membránok szerepe). 
A növényi, a gomba- és az állati sejt szerkezete közötti különbségek 

megértése.  
A sejt rendszerként való működésének belátása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A sejt szerkezete és alkotói, az 
egyes sejtalkotók szerepe a sejt 
életében. 

A sejtmembrán és a határoló 
membránok (sejthártya, sejtfal) 
felépítése. 

Anyagszállítás a membránon 
keresztül (szabad és közvetített, ill. 
passzív és aktív transzport, exo- és 
endocitózis).  

Az endoszimbióta elmélet.  
A sejtmozgások.  
A sejtosztódás típusai és 

folyamatai, programozott és nem 
programozott sejthalál.  

A sejtalkotók (sejthártya, sejtfal, 
citoplazma, ostor, csilló, 
endoplazmatikus hálózat (DER, SER), 
a Golgi-készülék, lizoszóma, 
mitokondrium, színtest, sejtmag, 
kromoszóma) felismerése 
vázlatrajzon és 
elektronmikroszkópos képen. 

 
A biológiai egységmembránok 

szerepének értelmezése.  
A passzív és aktív, a szabad és 

összetett transzport 
összehasonlítása. 

Fizika: 
fénymikroszkóp és 
elektronmikroszkóp. 

 
Vizuális kultúra: 

térbeli szerkezetek, 
hossz- és 
keresztmetszeti ábrák. 

 
Informatika: 

képszerkesztés. 



 

 

A sejtek osztódó képessége, 
őssejt kutatás. 

A sejtek osztódóképessége 
változásának bemutatása példákon 
keresztül. 

 
A sejtről és a sejtalkotókról 

készült mikroszkópos képek, 
modellek keresése a neten, a képek 
szerkesztése és bemutatása digitális 
előadásokon. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Citoplazma, sejtváz, sejtközpont, csilló, ostor, membrán, endoplazmatikus 
hálózat, riboszóma, Golgi-készülék lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, 
sejtmagvacska, kromoszóma, kromatin, kromatida, centromer, telomer 
kromoszómaszerelvény, mitózis, meiózis, rekombináció, crossing- over 

 
 

12. évfolyam 
 
Heti 2 óra, évi 64 óra 
 

Tematikai egység Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 
Óraker

et 10 óra 

Előzetes tudás A sejtek kémiai felépítése. 

Tantárgyi  
fejlesztési célok 

Az anyagcsere-folyamatok leírása, magyarázata és a folyamatok közötti 
összefüggések felismerése megfelelő algoritmusok kiválasztásával és 
alkalmazásával. 

Annak belátása, hogy az élő rendszer anyaggazdálkodására a maximális 
takarékosság jellemző.  

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát 
felhasználó „gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon 
molekulákból épül fel. 

Az egyirányú, a megfordítható és a körfolyamatok hátterének megértése, 
a körfolyamat szabályozó lépéseinek felismerése. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat 
erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az anyagcsere sajátosságai és 
típusai energiaforrás és szénforrás 
alapján.  

Az enzimek felépítése és 
működése. 

A szénhidrátok lebontása a 
sejtben (glikolízis, az acetil-koenzim-
A képződése, a citrát- kör, terminális 
oxidáció). 

A zsírok, a fehérjék és a 
nukleinsavak lebontása; 

A felépítő és lebontó folyamatok 
összehasonlítása (kiindulási 
anyagok, végtermékek, a kémiai 
reakció típusa, energia). 

Az élő rendszer felépítő és a 
lebontó folyamatai egyensúlyának 
bemutatása. 

Az anyagátalakítások 
energiaviszonyainak elemzése. 

 

Fizika: hullámhossz, 
színek és energia; 
körfolyamatok. 

 
Kémia: oxidáció, 

redukció, 
redoxpotenciál, 
aktiválási energia, 
katalizátor, lipidek, 
szénhidrátok, fehérjék, 
nukleinsavak, 



 

 

kapcsolódásuk a szénhidrát-
anyagcseréhez. 

Erjedés és biológiai oxidáció. 
Az erjedés előfordulása a 

biológiai rendszerekben és 
felhasználása a mindennapokban. 

A szénhidrátok és a lipidek 
felépítő folyamata. 

A fotoszintézis fény- és 
sötétszakasza. 

A sejtek energiaforgalma, 
elektronszállító rendszerek. 
Szent-Györgyi Albert 

munkássága. 

Kísérletek az enzimek működési 
feltételeinek, a lebontó és a felépítő 
folyamatoknak a vizsgálatára. 

 
Az enzimműködés 

mechanizmusának értelmezése.  
 
Diagramok, grafikonok 

szerkesztése. 
 
Egyszerű számítások végzése. 

karbonsavak, alkoholok, 
klorofill. 

 
Informatika: táblázat 

és grafikon szerkesztése. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, 
fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 
 
  

Tematikai egység Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 
Kültakaró és mozgás 

Óraker
et 4 óra 

Előzetes tudás Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 
Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges 
módjainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és 
elfogadásának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak 
megoldásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az emberi bőr felépítése, 
biológiai szerepe és működése. 

A bőr rétegei, szöveti 
szerkezete, mirigyei (emlő is), a 
benne található receptorok. A 
neuroendokrin hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 
A mozgás szervrendszer 

felépítése és működése: 

 a csont- és izomrendszer 
anatómiai felépítése, szöveti 
szerkezete, kémiai összetétele, 

 a mozgás idegi szabályozása. 
Az izomműködés molekuláris 

mechanizmusa 

Az izomláz kialakulásának és 
megszűnésének értelmezése a 
sejtek és szervek anyagcseréjének 
összekapcsolásával.  

A láz lehetséges okainak 
magyarázata.  

A testépítés során alkalmazott 
táplálék-kiegészítők káros 
hatásainak elemzése. 

A női és férfi váz- és 
izomrendszer összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és 
akaratlagos szabályozásának 
összehasonlítása. 

Fizika: gravitáció, 
munkavégzés, 
forgatónyomaték. 

 
Kémia: 

kalciumvegyületek. 
 
Testnevelés és sport: 

az edzettség növelése, a 
megfelelő testalkat 
kialakítása. 



 

 

A mozgásszegény és a sportos 
életmód következményei, a váz- és 
izomrendszer betegségei. 

Grafikonelemzés, egyszerű 
számítási feladatok. 

A médiában megjelenő 
áltudományos és kereskedelmi célú 
közlemények, hírek kritikai 
elemzése. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, 
miofibrillum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, 
izomtónus, miozin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-foszfát, 
mioglobin, Cori-kör. 

 
 
 
 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 
Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és 

vérkeringés 

Óraker
et 13 óra 

Előzetes tudás Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani ismeretek 

 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv 
és a rendszerek szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati 
tényezőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának 
felismerése, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak 
belátása. 

Analizáló- és szintetizálókészség fejlesztése. 
A kísérletezőkészség fejlesztése (tervezés, végrehajtás, rendezett 

dokumentálás és értékelés). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A táplálkozás, a légzés, a 
kiválasztás és a vérkeringés 
szervrendszerének felépítése, 
működése, különös tekintettel az 
anyagcserében és a homeosztázis 
kialakításában betöltött szerepükre.  

A vese hármas működése 
(szűrés, visszaszívás, kiválasztás) a 
vizelet kiválasztás folyamatában. 

A táplálkozás, a légzés, a 
vérkeringés és a kiválasztás 
szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és vezető 
rendszere. 

A tápcsatorna reflexes 
folyamatainak és az éhségérzet 
kialakulásának magyarázata. 

 Az emésztőmirigyek az 
emésztőnedvek és az 
emésztőenzimek közötti kapcsolat 
megértése.  

A vér, a nyirok és a szövetnedv 
áramlási mechanizmusának 
magyarázata. 

 
Kísérletek a tápanyag, a légzés 

és az emberi vizelet vizsgálatára. 
 

Fizika: nyomás, 
gáztörvények. 

 
Ének-zene: 

hangképzés. 
 
Kémia: kémiai 

számítások, pH, szerves 
kémia, sav-bázis 
reakciók, pH, szerves 
kémia: makromolekulák 
hidrolízise, karbamid, 
húgysav. 

 



 

 

A vér fizikai, kémiai és biológiai 
jellemzői, és szerepe az élő 
szervezet belső egyensúlyának 
kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 
A táplálkozáshoz, a 

kiválasztáshoz, a légzéshez és a 
vérkeringéshez kapcsolódó 
civilizációs betegségek. 

A szervrendszerek egészséges 
állapotát jelző adatok elemzése. 

A szén-monoxid és szén-dioxid 
okozta mérgezés tüneteinek 
felismerése és a tennivalók 
ismerete.  

Oszlop- és kördiagramok, 
grafikonok elemzése, egyszerű 
számítási feladatok megoldása. 

 
 

Vizuális kultúra: 
metszetek. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, 
emésztőenzim, amiláz, pepszin, tripszin, lipáz, nukleáz, minőségi és mennyiségi 
éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, légcsere, tüdőalveolus, hasi 
légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctérfogat, légmell, nefron, , 
szűrlet, vizelet, vérplazma, limfocita, granulocita, monocita, protrombin, 
trombin, fibrinogén, fibrin, kolloid-ozmózisnyomás, artéria-véna kapilláris, valódi 
kapilláris, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, nyugalmi perctérfogat. 

 
 
 

Tematikai egység Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 
Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Óraker
et 5 óra 

Előzetes tudás 
Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 
Sejtosztódás: mitózis, meiózis.  
Hormonrendszer. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 
A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.  
A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti 

érvek megismerése és elfogadtatása. 
Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és 

kockázatainak a felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló 
véleményalkotás fejlesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai 
elveinek megismerése, összevetése.  

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az 
utódvállalásban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az ember nemének 
meghatározásának különböző 
szintjei (kromoszomális, ivarszervi és 
pszichoszexuális nem). 

A férfi és női nemi szervek 
felépítése, működése, és a működés 
szabályozása.  

A női nemi ciklus során a 
petefészekben, a méh 
nyálkahártyában, a 
testhőmérsékletben és a 
hormonrendszerben végbemenő 
változások összefüggéseinek 
magyarázata.  

Vizuális kultúra: a 
nőideál változása a 
festészetben és 
szobrászatban a 
civilizáció kezdeteitől 
napjainkig. 



 

 

A spermium és a petesejt érése. 
A meddőség okai.  

A hormonális fogamzásgátlás 
alapjai.  

A megtermékenyítés 
sejtbiológiai alapjai. 

A terhesség és a szülés 
hormonális szabályozása. 

Az ember egyedfejlődése, a 
méhen belüli és a posztembrionális 
fejlődés fő szakaszai. 

A meddőséget korrigáló 
lehetséges orvosi beavatkozások 
megismerése és a kapcsolódó etikai 
problémák elemzése. 

 
Az anyai és a magzati 

vérkeringés kapcsolatának 
bemutatása, összefüggésének 
igazolása az egészséges életmóddal. 

A here és petefészek szövettani 
felépítésének mikroszkópi 
vizsgálata.  

 
A szexuális tartalmú 

adathalászat lehetséges 
veszélyeinek elemzése. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Kromoszómális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció, 
oocita, sarkitest, Graaf-tüsző, ovuláció, sárgatest, megtermékenyítés, 

beágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropin, vetélés, abortusz, embriócsomó, 
amnionüreg, szikhólyag, külső és belső magzatburok, embriópajzs, embrió, 
méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 
 

Tematikai 
egység 

Immunológiai szabályozás. 
 

Óraker
et 5 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az immunválasz élettani, molekuláris és genetikai alapjainak, 
szemléletmódjának, az egészségügyre, a betegségek gyors felismerésére, a 
megelőzésére és a társadalom higiéniai kultúrájára való hatásának a 
megismerése.  

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  
Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) 

kapcsolatának megértése. 
Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 

vitakészség fejlesztése. 
Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának 

milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, 
jelenségek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége 
környezeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) 
kialakulásához, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősségnek a 
belátása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az immunrendszer résztvevői, 
sejtes és oldékony komponensei, 
főbb feladatai.  

Az immunrendszer azon 
képességének bemutatása, amely 
nemcsak a „saját – nem saját”, 

Kémia: szénhidrátok, 
nukleinsavak, fehérjék. 

 



 

 

T és B nyiroksejtek (limfociták), 
falósejtek, nyúlványos (dendritikus) 
sejtek szerepe. Veleszületett és az 
egyedi élet során szerzett 
immunválasz. 

A vércsoportok, vérátömlesztés,  
szervátültetés. 
Az allergia, autoimmun 

betegségek, a szerzett (pl. AIDS) és 
örökölt immunhiányok, valamint a 
rák és a fertőzések elleni 
immunválasz főbb mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a 
betegségek megelőzésében. 

Védekezés a vírus- és 
baktériumfertőzések és a 
daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai 
eltérések az immunválaszban. 

Biológiai (immun-)terápiák és 
perspektívájuk. 

hanem a „veszélyes – nem 
veszélyes” között is különbséget tud 
tenni, 

A veleszületett és az egyedi élet 
során szerzett immunválasz 
kapcsolatának elemzése.  

A fertőzések és az életmód 
szerepének magyarázata az 
immunválaszban. 

Az elmúlt időben jelentkezett 
influenzajárványok tapasztalatainak 
elemzése. 

A vérátömlesztés és a 
szervátültetés során fellépő 
immunproblémák elemzése. 

 

Informatika: 
információtárolás és -
előhívás. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejt 
(limfocita), falósejt, nyúlványos (dendritikus) sejt, 

antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) immunválasz, 
szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt immunhiány, 
autoimmunhiány, védőoltás. 

 
 

Tematikai egység Genetika 
Óraker

et 9 óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A genetikai kód általános érvényességének felismerése. 
A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos 

ismeretek alapján a molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása 
szerepének megértése a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, 
jelenségek formálódásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és 
gyógyszeriparra, a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és 
jelentőségének belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati 
tényezők kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének 
felismerése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és 
vitakészség fejlesztése. 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek 
(tudománytörténeti vonatkozások is) megismerése. 



 

 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés 
példáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok 
megoldásával. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A DNS örökítőanyag-szerepe és 
ennek igazolása. 

Szemikonzervatív 
megkettőződés.  

RNS-szintézis és -érés. 
A genetikai kód és tulajdonságai. 
A fehérjeszintézis folyamata 

(transzkripciós faktorok, mikro-RNS, 
lánckezdés, láncnövekedés, 
lánczáródás) és szabályozása, helye 
a sejtben. 

A génműködés szabályozásának 
alapjai (lac-operon modell), 
enzimindukció (gátlás és serkentés), 
a gén szabályozó része (promoter, 
szabályozó fehérjék kapcsolódási 
helyei), a gén kódoló része (m-RNS, 
indítókodon, kodonok, stop kodon, 
exon, intron). 

Mobilis genetikai elemek, ugráló 
gének. 

 
A mutáció és típusai, valamint 

következményei (Down-kór, 
Klinefelter- és a Turner-szindróma, 
rák). 

A genetikai információ tárolása, 
megváltozása, kifejeződése, 
átadása, mesterséges 
megváltoztatása (rekombináns DNS-
technológia, restrikciós enzimek, a 
génátvitel, génsebészet). 

Nukleotid szekvencia leolvasása 
(szekvenálás). 

Plazmidok és az antibiotikum-
rezisztencia, transzgenikus élőlény. 

 
DNS-chip (DNS microarray), 
reproduktív klónozás (Dolly), 
GMO-növények és állatok, 
mitokondriális DNS.  
 

A DNS örökítő szerepét 
bizonyító kísérletek értelmezése. 

A gén-, a kromoszóma- és 
genommutációk és a mutagén 
hatások összehasonlítása. 

A kodonszótár használata a 
pontmutációk következményeinek 
levezetéséhez. 

Kísérletek végzése a DNS 
kinyerésére és a sejtosztódás 
vizsgálatára.  

 
Érvelés a géntechnológia 

alkalmazása mellett és ellen.  
A hétköznapi életben is 

elterjedten használt fogalmak 
(GMO, klón, gén stb.) jelentésének 
ismerete, szakszerű használata. 

A biotechnológia gyakorlati 
alkalmazási lehetőségeinek 
bemutatása példákon keresztül. 

A molekuláris genetika 
korlátainak és az ezzel kapcsolatos 
etikai megfontolásoknak a 
bemutatása. 

A kizárólag idegen nyelven 
rendelkezésre álló szakszövegek 
olvasása, a hétköznapi 
nyelvhasználatban elterjedten 
alkalmazott idegen szavak helyes 
használata. 

Az öröklődés folyamatainak 
leírása és magyarázata, az 
összefüggések felismerése. 

 
A genetikai tanácsadás 

szerepének belátása az 
utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 
Példák gyűjtése családi 

halmozódású, genetikai eredetű 
betegségekre.  

Kémia: nukleinsavak, 
fehérjék. 

 
Informatika: az 

információtárolás és 
-előhívás módjai. 

 
 
Etika: a tudományos 

eredmények 
alkalmazásával 
kapcsolatos kérdések. 

 
 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
A vérzékenység 
öröklődése az európai 
királyi családokban. 

Rokonházasság a 
fáraók dinasztiáiban. 

A kommunista 
diktatúra ideológiai 
alapú 
tudományirányítása 
(Micsurin). 



 

 

Humángenom-programok, 
génterápia. 

A környezet és az epigenetikai 
hatások. 

Mutagén hatások. 
Domináns-recesszív, 

intermedier és kodomináns 
öröklődés. 

A három Mendel-törvény.  
Egygénes, kétgénes és poligénes 

öröklődés. 
Génkölcsönhatások, random 

keresztezés, letális hatások. 
A nemi kromoszómához kötött 

öröklődés. 
A humángenetika vizsgálati 

módszerei (családfaelemzés, 
ikerkutatás). 

Géntérképezés kapcsolódási 
csoportok. 

A mennyiségi jellegek 
öröklődése. 

Környezeti hatások, 
örökölhetőség, hajlamosító gének, 
küszöbmodell, penetrancia, 
expesszivitás, heterózishatás (pl. 
hibridkukorica, brojlercsirke), anyai 
öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek 
(albinizmus, színtévesztés, 
vérzékenység, sarlósejtes 
vérszegénység, Down-kór, 
csípőficam, magas vérnyomás, 
velőcső-záródási rendellenességek 
stb.). 

A genetikai tanácsadás 
alapelvei. 

 

A környezeti hatásoknak az 
öröklődésben betöltött szerepének 
magyarázata. 

Genetikai feladatok megoldása. 
Családfa alapján következtetés 

egy jelleg öröklődésmenetére. 
 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, replikáció, transzkripció, transzláció triplet, 
a genetikai kód, kodon, antikodon genom, genomika, gén, allél lac-operon, 
mobilis genetikai elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, 
restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, genomprogram. 
Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, 
hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő 
keresztezés, reciprok keresztezés. 

 



 

 

Tematikai egység Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Hormonrendszer 

Óraker
et 4 óra 

Előzetes tudás Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: 
fehérjék, szteroidok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a 
belső környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 
Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros 

hatásainak hangsúlyozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

A belső elválasztású mirigyek 
(agyalapi mirigyi, pajzsmirigy, 
mellékpajzsmirigy, hasnyálmirigy  

mellékvese, ivarmirigyek) 
hormonjai és azok hatásai. A 
szövetekben termelődő hormonok 
(gasztrin, szerotonin, renin, 
melatonin), és hatásuk. 

Az elsődleges és másodlagos 
hírvivők szerepe. 

A vércukorszint hormonális 
szabályozása. 

A hormontartalmú doppingszerek 
hatásai és veszélyei. A 
hormonrendszer betegségei: 
cukorbetegség (1-es és 2-es típus), 
Basedow-kór, golyva, törpenövés, 
óriásnövés, anabolikus szteroidok és 
veszélyeik. 

A hormonok hatása a viselkedésre. 
Az anabolikus szteroidok veszélyei. 
Az egészséget befolyásoló 

rizikófaktorok. 

A hormonok kémiai 
összetétele és 
hatásmechanizmusa közötti 
kapcsolat megértése. 

Annak elemzése, hogyan 
befolyásolják a belső elválasztású 
mirigyek hormonjai a szénhidrát- 
és Ca2+-anyagcserét, a só- és 
vízháztartást. 

 
Mikroszkópi vizsgálatok a 

belső elválasztású mirigyek 
szövettanának megismerésére. 

 
A vezéreltség és a 

szabályozottság, a negatív és a 
pozitív visszacsatolás általános 
mechanizmusának a megértése. 

 
 

Kémia: szerves 
kémia, s-mező elemei. 

 
Informatika: a 

szabályozás alapjai 
 
Testnevelés és sport: 

a teljesítményfokozó 
szerek veszélyei 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, 
pozitív visszacsatolás, elsődleges és másodlagos hírvivő, receptor, célsejt,  

 
 

Tematikai egység Az emberi szervezet szabályozó működése. 
Idegrendszer 

Óraker
et 8 óra 

Előzetes tudás Az életfolyamatok szabályozása, sejtbiológia: a sejt felépítése és 
működése.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szerkezet és a működés közötti kapcsolat felismerése és alkalmazása az 
idegsejt példáján. 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  
Annak megértése, hogy az idegsejten belül a jelterjedés elektromos, az 

idegsejtek között pedig döntően kémiai jellegű. 



 

 

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a 
kialakulásukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és 
gyógyításuk lehetséges módjai. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az idegsejt felépítése és 
működése (nyugalmi potenciál, 
akciós potenciál). Ingerületvezetés 
csupasz és velőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel 
mechanizmusa és típusai (serkentő, 
gátló). 

A szinapszisok összegződése és 
időzítése, a visszaterjedő akciós 
potenciál és szabályozó szerepe. 
Függőségek: narkotikumok, ópiátok, 
stimulánsok. 

A gerincvelő felépítése és 
működése. 

A reflexív felépítése (izom- és 
bőr eredetű, szomatikus és vegetatív 
reflexek). 

Az agy felépítése (agytörzs, 
agytörzsi hálózatos állomány, 
köztiagy [talamusz, hipotalamusz], 
kisagy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, 
limbikus rendszer), működése és 
vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése és 
működése; hibáik és a korrigálás 
lehetőségei. 

Az idegrendszer érző működése 
(idegek, pályák, központok). Az 
idegrendszer mozgató működése 
(központok, extrapiramidális és 
piramis-pályarendszer, gerincvelő, 
végrehajtó szervek).  

A vegetatív idegrendszer 
(Cannon-féle vészreakció, 

stressz). 
Az idegrendszer betegségei 

(Parkinson-kór, Alzheimer-kór, 
depresszió).  

Selye János és Békésy György 
munkássága. 

A nyugalmi, az akciós és a 
posztszinaptikus potenciálok 
kialakulásának magyarázata. 

 
Az idegsejtek közötti 

ingerületátvitel időbeli változásának 
kapcsolatba hozása a tanulással és a 
felejtéssel, a jelátvivő anyagok 
hatásmechanizmusának kapcsolatba 
hozása a narkotikumok hatásával. 

 
Az idegsejtek közötti 

kommunikáció alapjainak, az idegi 
szabályozás molekuláris alapjainak 
leírása és részbeni magyarázata. 

 

Az agykéreg működésének és az 
alvás biológiai szerepének 
értelmezése. 

Tanulói vizsgálatok az alapvető 
reflexek, érzékelés-élettani 
kísérletek köréből. 

 

Kémia: 
elektrokémiai 
alapismeretek, Daniell-
elem, elektródpotenciál. 

 
Fizika: az 

áramvezetés feltételei. 
 
Informatika: a 

szabályozás alapjai, 
jelátvitel. 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, 
nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, repolarizáció, 
refrakter szakasz, szinapszis. Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, 



 

 

szomatikus, vegetatív, gerincvelői reflex, érzékszerv, receptor, rodopszin, Chorti-
féle szerv, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, vegetatív idegrendszer, 
szimpatikus, paraszimpatikus hatás. 

 
 
 

Tematikai egység Populációgenetika és evolúció. 
 

Óraker
et 6 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A biológiai evolúciónak mint a világegyetem legbonyolultabb 
folyamategyüttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 
A mikroevolúció populációgenetikai modellekkel való közelítése. 
Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 
A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 
Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. 
Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földrajzi 

elterjedésével kapcsolatos következtetésekben. 
A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 
pontok 

Az evolúció, a biológiai evolúció, 
evolúciós egységek, az egyed 

biológiai értelmezésének problémái 
(pl. zuzmó). 

Mikro- és makroevolúció 
fogalmának értelmezése. 

 
Az ideális populáció modellje.  
A Hardy–Weinberg-egyensúly. 
A mutációk, a szelekció és a 

génáramlás szerepe a populációk 
genetikai átalakulásában. 

Darwin munkássága. 
Mesterséges szelekció, háziasítás, 
nemesítés (a legfontosabb kiindulási 
fajok és hungarikumok ismerete), 

A földrajzi, ökológiai és genetikai 
izoláció szerepe a populációk 
átalakulásában. 

A radioaktív kormeghatározás, 
relatív és abszolút kormeghatározás. 

A koevolúció, a kooperációs 
evolúció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-
kísérlet). 

A legfontosabb hungarikumok 
ismeretében példák gyűjtése a 
háziasításra és a mesterséges 
szelekcióra. 

 
Számítások végzése a Hardy–

Weinberg-összefüggés alapján. 
 
Számítógépes modellek 

alkalmazása a mutáció, a szelekció, a 
génáramlás és a genetikai sodródás 
hatásának a bemutatására. 

 
A sarlósejtes vérszegénység és 

malária közötti összefüggés 
elemzése. 

A mikro- és makroevolúció 
összehasonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta sejt 
kialakulásának evolúciós 
jelentőségéről. 

 

Informatika: 
számítógépes modellek. 

 
Matematika: 

valószínűség, gyakoriság, 
eloszlás, másodfokú 
egyenlet, sorozatok. 

 
Etika: genetikával 

kapcsolatos kérdések. 



 

 

Az élet kialakulásának elméletei. 
Prokariótából eukriótává válás. 
A bioszféra evolúciójának 

néhány feltételezett kulcslépése.  
Az ember evolúciója 
 

Kulcsfogalmak
/ fogalmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, 
ideális populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai 
sodródás, alapító elv, háziasítás, nemesítés, heterózishatás, kihalási küszöb, 
beltenyészés. Speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális géntranszfer, relatív 
és abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövület, koevolúció, 
kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus. 
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Fizika 

 

Az emelt szintű érettségire felkészítő fizika foglalkozás helyi tanterve 

 

Az emelt fizika tanterv tartalmazza a három év alap fizika tantervének tudnivalóit, 

amelyek az emelt fizika kurzus keretében átismétlésre kerülnek, kiegészítve az emelt szintű 

érettségi követelményeivel. A tanterv alapjául a közép- és emelt szintű érettségi 

követelményrendszer szolgál. 

KOMPETENCIÁK 

 

Az emelt fizika kurzusra járó diáknak a követelményrendszerben meghatározott módon az 

alábbi kompetenciákat kell elsajátítania: 

- ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a modern kor 

technikai eszközeinek működésével és azok hétköznapi használatával; 

- az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása; 

- alapmennyiségek mérése; 

- egyszerű számítások elvégzése; 

- egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok 

kiértékelése; 

- grafikonok, ábrák és folyamatábrák készítése, értékelése, elemzése; 

- mértékegységek, mértékrendszerek használata; 

- a vizsga szintjének megfelelő szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

- induktív és deduktív következtetés; 

- analógiás következtetés; 

- adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, 

felhasználása; 

- tudományos és áltudományos szövegek/információk elkülönítése; téves információk 

azonosítása; 

- a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése; 
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- a mindennapi életben használt eszközök működésének megértése; 

- időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben; 

- a környezetvédelemmel összefüggő problémák felismerése és megértése; 

- a környezettudatossággal és energiahatékonysággal összefüggő problémák megértése és a 

lehetséges megoldási lehetőségek ismerete. 

Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák 

szükségesek: 

- az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok 

áttekintése, felismerése; 

- integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása 

egy másik szaktudomány területén); 

- problémák megoldásában - a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva - az 

ismeretek alkalmazása; 

- a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása; 

- az adatok, mérési eredmények felhasználása bizonyítékként, érvként; 

- változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók 

közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja); 

- hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; 

- az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések 

szabatos kifejtése, magyarázata szóban és írásban; 

- a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése; 

- több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő fizikai feladatok, 

problémák megoldása; 

- időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban; 

- a környezetvédelemmel összefüggő problémák megértése és elemzése. 

 

11. évfolyam 
 
Évi óraszám: 72 
2 óra/hét 
 
Mechanika 
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Tömegpont kinematikája 5 óra 
Tömegpont dinamikája 8 óra 
Munka, energia 4 óra 
Pontrendszer dinamikája 4 óra 
Körmozgás és tömegvonzás 2 óra 
Merev test egyensúlya és forgómozgása 10 óra 
Mechanikai rezgések, hullámok 10 óra 
Hőtan 10 óra 
Elektrosztatika 6 óra 
Gyakorlás, ellenőrzés, hiánypótlás 6 óra 
Összefoglalás, rendszerezés 7 óra 
Összesen 72 óra 
 
12. évfolyam 

Évi óraszám: 64 
2 óra/hét 
Egyenáram 6 óra  
Mágneses jelenségek 9 óra 
Elektromágneses rezgések, hullámok 6 óra 
Optika 6 óra 
Modern fizika, atomfizika 8 óra 
Magfizika, csillagászat 6 óra 
Érettségi feladatlapok 8 óra 
Érettségi mérések 7 óra 
Gyakorlás, ellenőrzés, hiánypótlás 8 óra 
Összesen 64 óra 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

1. Mechanika 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

 

  Követelmények 

1.1. Newton törvényei   

1.1.1. Newton I. törvénye  

Kölcsönhatás  

Mozgásállapot, -változás  

Tehetetlenség, tömeg  

Inerciarendszer 

Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Ismerje a mozgásállapot-

változások létrejöttének feltételeit, tudjon példákat említeni különböző típusaikra. 

Ismerje fel, ábrázolja és jellemezze az egy kölcsönhatásban fellépő erőket, fogalmazza 

meg, értelmezze Newton törvényeit. Értelmezze a tömeg fogalmát Newton 2. törvénye 

segítségével. Legyen jártas a sztatikai tömegmérésben.Tudja meghatározni az 1.4. 

pontban felsorolt mozgásfajták létrejöttének dinamikai feltételét. Alkalmazza Newton 

törvényeit az 1.4. pontban meghatározott mozgásfajtákra. 
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1.1.2. Newton II. törvénye  

Erőhatás, erő, eredő erő 

támadáspont, hatásvonal  

Legyen jártas az erővektorok ábrázolásában, összegzésében, felbontásában.  

Lendület, lendületváltozás, 

Lendületmegmaradás 

Zárt rendszer  

Ütközések vizsgálata 

Tudja, mit értünk egy test lendületén, lendületváltozásán. 

Konkrét, mindennapi példákban (pl. ütközések, közlekedésbiztonság) ismerje fel a 

lendületmegmaradás törvényének érvényesülését. Tudja alkalmazni a 

lendületmegmaradás törvényét feladatmegoldásokban.  

Szabaderő, kényszererő 
 

1.1.3. Newton III. törvénye Legyen jártas az egy testre ható erők és az egy kölcsönhatásban fellépő erők 

felismerésében, ábrázolásában. 

1.2. Pontszerű és merev test 

egyensúlya 

  

Forgatónyomaték Tudja értelmezni dinamikai szempontból a testek egyensúlyi állapotát. Ismerje az 

erő forgató hatását, a forgatónyomaték fogalmát, a merev test egyensúlyának kettős 

feltételét. Legyen képes a témához kapcsolódó feladatokat megoldani. 

Tudjon egyszerű számításos feladatot e témakörben megoldani. 

Erőpár  

Egyszerű gépek:  

Lejtő, emelő, csiga  

  

Tömegközéppont Ismerje a tömegközéppont fogalmát. Legyen képes egyszerű számítások, mérések, 

szerkesztések elvégzésére. Tudja egyszerű esetekben pontrendszer tömegközéppontját 

számolással meghatározni. 

1.3. A változó forgómozgás 

dinamikai leírása 

 Ismerje a forgómozgás dinamikai leírását. Tudja, hogy a test forgásának 

megváltoztatása a testre ható forgatónyomatékok hatására történik. Lássa a párhuzamot 

a haladó mozgás és a forgómozgás dinamikai leírásában. 

Tudja alkalmazni a forgómozgás mozgásegyenletét egyszerű forgásszimmetrikus 

testekre.  

Legyen tisztában a tiszta gördülés fogalmával és feltételével. 

Egyszerű példákban (pl. Naprendszer, korcsolyázó) ismerje fel a 

perdületmegmaradás törvényének érvényesülését. 

Tehetetlenségi nyomaték 

Perdület és perdület-megmaradás 

  

1.4. Mozgásfajták   

Anyagi pont, merev test Ismerje az anyagi pont és a merev test fogalmát a probléma jellegének megfelelően. 

Vonatkoztatási rendszer Egyszerű példákban ismerje fel a hely és a mozgás viszonylagosságát. 

Pálya, út, elmozdulás Tudja alkalmazni a pálya, út, elmozdulás fogalmakat. 

Helyvektor, elmozdulásvektor   
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1.4.1. Egyenes vonalú egyenletes 

mozgás 

Legyen jártas konkrét mozgások út-idő, sebesség-idő grafikonjának készítésében és 

elemzésében. 

Sebesség, átlagsebesség Ismerje és alkalmazza a sebesség fogalmát. 

Mozgást befolyásoló tényezők: 

súrlódás, közegellenállás súrlódási erő 

Ismerje a súrlódás és a közegellenállás hatását a mozgásoknál, ismerje a súrlódási 

erők nagyságát befolyásoló tényezőket. Tudja alkalmazni a csúszási és tapadási 

súrlódásra vonatkozó összefüggéseket. 

1.4.2. Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás 

Egyenletesen változó mozgás 

átlagsebessége, pillanatnyi sebessége 

Ismerje fel és jellemezze az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásokat. 

Konkrét példákon keresztül különböztesse meg az átlag- és a pillanatnyi sebességet, 

ismerje ezek kapcsolatát. 

Gyorsulás Ismerje és alkalmazza a gyorsulás fogalmát. 

Négyzetes úttörvény Tudjon megoldani egyszerű feladatokat. Az a-t, v-t, s-t grafikon egyikének 

ismeretében tudja a másik két grafikont elkészíteni. Ismerje az út és a gyorsulás grafikus 

kiszámítását a v-t grafikonból. 

Szabadesés, nehézségi gyorsulás (› 

6.1) 

Értelmezze a szabadesést mint egyenletesen változó mozgást. 

Tudja a nehézségi gyorsulás fogalmát és értékét, egyszerűbb feladatokban 

alkalmazni is. 

1.4.3. Összetett mozgások 

Függőleges, vízszintes hajítás 

Tudja meghatározni a függőleges és vízszintes hajítás magasságát, távolságát, 

időtartamát, végsebességét. 

1.4.4. Periodikus mozgások Jellemezze a periodikus mozgásokat. 

1.4.4.1. Az egyenletes körmozgás  Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megoldani a periodikus mozgások 

témakörében. 

Periódusidő, fordulatszám 

Kerületi sebesség 

Szögelfordulás, szögsebesség 

  

Centripetális gyorsulás 

Centripetális erő mint a körmozgást 

fenntartó erő 

Ismerje fel a centripetális gyorsulást okozó erőt konkrét jelenségekben, tudjon 

egyszerű számításos feladatokat megoldani. 

Szöggyorsulás és kerületi gyorsulás   

1.4.4.2. Mechanikai rezgések   

Rezgőmozgás Ismerje a rezgőmozgás fogalmát. 

Harmonikus rezgőmozgás 

Kitérés, amplitúdó, fázis 

Rezgésidő, frekvencia 

Ismerje a harmonikus rezgőmozgás kinematikai jellemzőit, kapcsolatát az 

egyenletes körmozgással kísérleti tapasztalat alapján. Tudja alkalmazni a harmonikus 

rezgőmozgás összefüggéseit (periódusidő, elmozdulás-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő) 

egyszerűbb feladatok megoldásában. 

Rugalmas erő A rugóállandó és rugóerő fogalma és alkalmazása egyszerű feladatokban. 

Matematikai inga 

Lengésidő 

Tudjon periódusidőt mérni. Ismerje a matematikai inga periódusidejét leíró 

összefüggést, feladatmegoldásoknál és méréseknél tudja alkalmazni. 

Csillapított és csillapítatlan 

rezgések 
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Rezgő rendszer energiája Ismerje, milyen energiaátalakulások mennek végbe a rezgő rendszerben. 

Szabadrezgés, kényszerrezgés Ismerje a szabadrezgés, a kényszerrezgés jelenségét. 

Rezonancia Ismerje a rezonancia jelenségét, tudja mindennapi példákon keresztül 

megmagyarázni káros, illetve hasznos voltát. 

1.4.4.3. Mechanikai hullámok (› 

4.1.) 

Ismerje a mechanikai hullám fogalmát, fajtáit, tudjon példákat mondani a 

mindennapi életből. Tudja alkalmazni a hullámjelenségeket leíró összefüggéseket. 

Longitudinális, transzverzális 

hullám, polarizált hullám, egy-, két, 

háromdimenziós hullám 

Ismerje fel, hogy egy adott hullám melyik kategóriába tartozik. 

Hullámhossz, terjedési sebesség, 

frekvencia 

Ismerje a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségeket. 

Visszaverődés, törés jelensége, 

törvényei 

Beesési, visszaverődési, törési szög, 

törésmutató 

Polarizáció 

Tudjon példákat mondani a mindennapi életből hullámjelenségekre. 

Interferencia  Ismerje az interferencia létrejöttének feltételeit. 

Elhajlás   

Állóhullám, duzzadóhely, 

csomópont 

Húrok, sípok 

 Ismerje az állóhullám kialakulásának feltételeit. 

Hangforrás, hanghullámok 

Hangerősség 

Hangmagasság 

Hangszín 

A hangtani alapfogalmakat tudja összekapcsolni a hullámmozgást leíró fizikai 

mennyiségekkel. Ismerje a decibel mértékegységet, és annak nagyságrendjét az ember 

által szokásosan érzékelt hangtartományban. 

Ultrahang, infrahang Ismerje az ultra- és infrahang jellemzőit, néhány gyakorlati alkalmazást, a 

zajártalom mibenlétét. 

1.5. Munka, energia   

Munkavégzés, munka Definiálja a munkát és a teljesítményt, tudja kiszámítani állandó erőhatás esetén. 

Tudjon munkát, teljesítményt számolni egyenletesen változó erőhatás esetén is. 

Ismerje a munka ábrázolását F-s diagramon. 

Gyorsítási munka 

Emelési munka 

Súrlódási munka 

  

Energia, energiaváltozás   

Mechanikai energia: 

Mozgási energia 

Jellemezze kvantitatív értelemben a különféle mechanikai energiafajtákat. 
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Forgási energia 

Rugalmassági energia 

Helyzeti energia 

Munkatétel  Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a munkatétel segítségével. 

Energiamegmaradás törvénye (› 

2.5) 

Konzervatív erők munkája 

Tudja alkalmazni a mechanikai energiamegmaradás törvényét egyszerű 

feladatokban. Ismerje az energiagazdálkodás környezetvédelmi vonatkozásait. 

Értelmezze a konzervatív erő fogalmát. 

Teljesítmény 

Hatásfok (› 2.8) 

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a teljesítmény és a hatásfok fogalmát. 

Értelmezze a hatásfokot, mint a folyamatok gazdaságosságának jellemzőjét. 

1.6. A speciális relativitáselmélet 

alapjait  

(› 5.2) 

 Ismerje a speciális relativitáselmélet alapgondolatait. 

Az éter fogalmának elvetése, 

fénysebesség 

Egyidejűség, idődilatáció, 

hosszúságkontrakció 

A tömeg, tömegnövekedés 

  

1.7. Folyadékok és gázok 

mechanikája 

 

A légnyomás kimutatása és mérése Ismerje a légnyomás fogalmát, mértékegységeit. Ismerjen néhány, a levegő 

nyomásával kapcsolatos, gyakorlati szempontból is fontos jelenséget. 

Pascal törvénye   

Hidrosztatikai nyomás 

Felhajtóerő 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit hétköznapi jelenségek értelmezésére. 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai ismereteit egyszerű számításos feladatok megoldására. 

Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére. 

Felületi feszültség Ismerje a felületi feszültség fogalmát. Ismerje a határfelületeknek azt a 

tulajdonságát, hogy minimumra törekszenek.  

Közegellenállás Ismerje a közegellenállás jelenségét, és tudja, hogy mitől függ a közegellenállási 

erő. 

Kontinuitási törvény 

Bernoulli-törvény 

Tudjon példát mondani az áramlási törvények alkalmazására a gyakorlati életből. 

2. Hőtan, termodinamika 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

 

  Követelmények 

2.1. Állapotjelzők, 

termodinamikai egyensúly 
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Egyensúlyi állapot  

Hőmérséklet, nyomás, térfogat  

Belső energia 

Anyagmennyiség (tömeg, 

részecskeszám), mól 

Ideális gáz 

Tudja, mit értünk állapotjelzőn, nevezze meg őket. Legyen tájékozott arról, milyen 

módszerekkel történik a hőmérséklet mérése. 

Ismerjen különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság). Ismerje a Celsius- 

és Kelvin-skálákat, és feladatokban tudja használni. 

Értelmezze, hogy mikor van egy test környezetével termikus egyensúlyban. 

Avogadro törvénye (› 4.1) Ismerje az Avogadro-törvényt. 

2.2. Hőtágulás   

Szilárd anyag lineáris, térfogati 

hőtágulása 

Ismerje a hőmérséklet-változás hatására végbemenő méretváltozásokat, tudja azokat 

konkrét példákkal alátámasztani. Feladatok megoldásakor alkalmazza a hőtágulást leíró 

összefüggéseket. 

Folyadékok hőtágulása Ismerje az egyes anyagok különböző hőtágulásának jelentőségét, a jelenség szerepét a 

természeti és technikai folyamatokban, tudja azokat konkrét példákkal alátámasztani. 

Mutassa be a hőtágulást egyszerű kísérletekkel. 

2.3. Állapotegyenletek 

(összefüggés a gázok állapotjelzői 

között) 

  

Gay-Lussac I. és II. törvénye 

Boyle-Mariotte törvénye 

Egyesített gáztörvény 

Állapotegyenlet 

Izobár, izochor, izoterm 

állapotváltozás 

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket, tudja összekapcsolni a 

megfelelő állapotváltozással. Mutasson be egyszerű kísérleteket a gázok 

állapotváltozásaira. Legyen jártas a p-V diagramon való grafikus ábrázolásban. Tudja 

alkalmazni az állapotegyenletet. 

2.4. Az ideális gáz kinetikus 

modellje (› 5.1) 

Kvalitatív módon ismerje, mit jelent a gáznyomás, a hőmérséklet a kinetikus gázelmélet 

alapján. 

Hőmozgás Ismerjen a hőmozgást bizonyító jelenségeket (pl. Brown-mozgás, diffúzió). 

2.5. Energiamegmaradás hőtani 

folyamatokban (› 1.4) 

  

2.5.1. Termikus, mechanikai 

kölcsönhatás 

  

Hőmennyiség, munkavégzés Ismerje a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzést és a hőmennyiség 

fogalmát. Értse a folyamatra jellemző mennyiségek és az állapotjelzők közötti különbséget. 

Ismerje a térfogati munkavégzés grafikus megjelenítését p-V diagramon. 

2.5.2. A termodinamika I. 

főtétele zárt rendszer 

Belső energia 

Adiabatikus állapotváltozás 

Értelmezze az I. főtételt speciális - izoterm, izochor, izobár, adiabatikus - 

állapotváltozásokra. Tudja alkalmazni az I. főtételt feladatmegoldásoknál. 
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2.5.3. Körfolyamatok Tudjon értelmezni p-V diagramon ábrázolt speciális körfolyamatokat. Ismerje, mit jelent 

az elsőfajú perpetuum mobile kifejezés, értse a megvalósítás lehetetlenségét. 

Perpetuum mobile   

2.6. Kalorimetria   

Fajhő, mólhő, hőkapacitás, 

termikus egyensúly 

Gázok fajhői 

Ismerje a hőkapacitás, fajhő és mólhő fogalmát, tudja kvalitatív módon megmagyarázni 

az állandó térfogaton és állandó nyomáson mért fajhő különbözőségét gázoknál. Legyen 

képes egyszerű keverési feladatok megoldására. Tudjon egyszerű kalorimetrikus mérést 

elvégezni. 

 

2.7. Halmazállapot-változások Ismerje a különböző halmazállapotok tulajdonságait. 

Ismerje a halmazállapot-változásokkal kapcsolatos fogalmakat és tudjon számításos 

feladatokat megoldani velük. 

Tudja, milyen energiaváltozással járnak a halmazállapot-változások, legyen képes 

egyszerű számításos feladatok elvégzésére. 

2.7.1. Olvadás, fagyás 

Olvadáshő, olvadáspont 

Ismerje az olvadáspontot befolyásoló tényezőket. 

2.7.2. Párolgás, lecsapódás 

Párolgáshő 

Telített és telítetlen gőz 

Forrás, forráspont, forráshő 

Tudja, mely tényezők befolyásolják a párolgás sebességét. 

Ismerje a forrás jelenségét. 

Ismerje a forráspontot befolyásoló tényezőket. Értse a gáz és a gőz fogalmak 

különbözőségét. Tudja kvalitatív módon magyarázni a gőz telítetté válásának okait, a 

telített gőz tulajdonságait. 

Szublimáció   

Cseppfolyósíthatóság   

2.7.3. Jég, víz, gőz 

A víz különleges fizikai 

tulajdonságai 

Ismerje a víz különleges tulajdonságainak jelentőségét, tudjon példákat mondani ezek 

következményeire (pl. az élet kialakulásában, fennmaradásában betöltött szerepe). 

A levegő páratartalma Ismerje a levegő relatív páratartalmát befolyásoló tényezőket. 

Csapadékképződés Kvalitatív módon ismerje az eső, a hó, a jégeső kialakulásának legfontosabb okait. 

  Ismerje, milyen változásokat okoz a felmelegedés, az üvegházhatás, a savas eső stb. a 

Földön. 

2.8. A termodinamika II. főtétele   

2.8.1. Hőfolyamatok iránya Tudjon értelmezni mindennapi jelenségeket a II. főtétel alapján. 

Rendezettség, rendezetlenség Értse, hogy mit jelent termodinamikai értelemben a rendezettség, rendezetlenség 

fogalma.  

Reverzibilis, irreverzibilis 

folyamatok 

Ismerje a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát. 

2.8.2. Hőerőgépek 

(› 1.5.) 

 Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fogalmakat konkrét esetekre (pl. 

gőzgép, belső égésű motor). Ismerje a hűtőgép működési elvét. 

Hatásfok Legyen tisztában a hőerőgépek hatásfokának fogalmával és korlátaival. 

Másodfajú perpetuum mobile Ismerje a másodfajú perpetuum mobile megvalósíthatatlanságát.  
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2.9. A hőterjedés formái Ismerje a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét. 

3. Elektromágnesség 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

 

  Követelmények 

3.1. Elektromos mező   

3.1.1. Elektrosztatikai alapjelenségek 

Kétféle elektromos töltés 

Vezetők és szigetelők 

Elektroszkóp 

Elektromos megosztás 

Értse az elektrosztatikai alapjelenségeket, és tudja ezeket elemezni és bemutatni 

egyszerű elektrosztatikai kísérletek, hétköznapi jelenségek alapján. 

Coulomb-törvény  Alkalmazza a Coulomb-törvényt feladatmegoldásban. 

A töltésmegmaradás törvénye   

3.1.2. Az elektromos mező jellemzése 

Térerősség 

A szuperpozíció elve 

Erővonalak, -fluxus 

Alkalmazza az elektromos mező jellemzésére használt fogalmakat. Ismerje a 

pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén elektromos mező 

szerkezetét és tudja jellemezni az erővonalak segítségével. Tudja alkalmazni az 

összefüggéseket homogén elektromos mező esetén egyszerű feladatokban. 

Feszültség   

Potenciál, ekvipotenciális felület  A pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén elektromos mezőt 

tudja jellemezni az ekvipotenciális felületek segítségével. 

Konzervatív mező (› 1.5.) 

Homogén mező 

Tudja, hogy az elektromos mező által végzett munka független az úttól. Értse, 

hogy az elektrosztatikus mező konzervatív volta miatt értelmezhető a potenciál és a 

feszültség fogalma. 

Földpotenciál   

3.1.3. Töltések mozgása elektromos 

mezőben (› 1.1.) 

 Alkalmazza a munkatételt ponttöltésre elektromos mezőben. 

3.1.4. Töltés, térerősség, potenciál a 

vezetőkön 

  

Töltések elhelyezkedése vezetőkön 

Térerősség a vezetők belsejében és 

felületén 

Csúcshatás 

Az elektromos mező árnyékolása 

Ismerje a töltés- és térerősség viszonyokat a vezetőkön, legyen tisztában ezek 

következményeivel a mindennapi életben, tudjon példákat mondani gyakorlati 

alkalmazásukra. 

Földelés   

3.1.5. Kondenzátorok Ismerje a kondenzátor és a kapacitás fogalmát. Tudjon példát mondani a 

kondenzátor gyakorlati alkalmazására. Ismerje a kondenzátor lemezei között lévő 
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Kapacitás 

Síkkondenzátor 

Permittivitás 

szigetelőanyag kapacitásmódosító szerepét. Ismerje a síkkondenzátor kapacitásának 

meghatározását. 

Feltöltött kondenzátor energiája Ismerje a feltöltött kondenzátor energiájának meghatározását, és alkalmazza a 

fenti összefüggéseket feladatok megoldásában. 

3.2. Egyenáram   

3.2.1. Elektromos áram, áramerősség 

Feszültségforrás, áramforrás 

Értse az elektromos áram létrejöttének feltételeit, ismerje az áramkör részeit, 

tudjon egyszerű áramkört összeállítani. 

Elektromotoros erő, belső feszültség, 

kapocsfeszültség 

  

Áramerősség- és feszültségmérő 

műszerek 

Ismerje az áramerősség- és feszültségmérő eszközök használatát. 

3.2.2. Ohm törvénye 

Ellenállás, belső ellenállás, külső 

ellenállás 

Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás 

Változtatható ellenállás 

Alkalmazza az Ohm-törvényt összetett feladat megoldására, kísérlet, illetve ábra 

elemzésére. Ismerjen ellenállás-mérési módszert. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése  Ismerje a fémek ellenállásának hőmérsékletfüggését. 

Telepek soros, fogyasztók soros és 

párhuzamos kapcsolása 

Az eredő ellenállás 

Értse a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó összefüggések 

magyarázatát, és alkalmazza ezeket összetettebb áramkörökre is. Alkalmazza 

ismereteit egyszerűbb egyenáramú mérések megtervezésére, vagy megadott 

kapcsolási rajz alapján történő összeállítására és elvégzésére. 

3.2.3. Félvezetők Ismerje a félvezető fogalmát, tulajdonságait. 

Félvezető eszközök Tudjon megnevezni félvezető kristályokat. Tudja megfogalmazni a félvezetők 

alkalmazásának jelentőségét a technika fejlődésében, tudjon példákat mondani a 

félvezetők gyakorlati alkalmazására (pl. dióda, tranzisztor, memóriachip, 

napelemek). 

3.2.4. Az egyenáram hatásai, munkája 

és teljesítménye 

Ismerje az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat az elektromos 

eszközökben. 

Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására az elektromos eszközök 

teljesítményével és energiafogyasztásával kapcsolatos ismereteit. 

Hő-, mágneses, vegyi hatás (› 4.2) Ismerje az áram élettani hatásait, a baleset-megelőzési és érintésvédelmi 

szabályokat. 

Galvánelemek, akkumulátor Ismerje a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek környezetkárosító 

hatását. Tudja az ismereteit alkalmazni egyszerű elektrolízises problémák 

értelmezésében. 

3.3. Az időben állandó mágneses mező   

3.3.1. Mágneses alapjelenségek 

A dipólus fogalma 

 Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai 

alapjelenségek között. 

Mágnesezhetőség, mágneses megosztás   
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A Föld mágneses mezeje 

Iránytű 

Ismerje a Föld mágneses mezejét és az iránytű használatát. 

3.3.2. A mágneses mező jellemzése 

Indukcióvektor 

Indukcióvonalak, indukciófluxus 

Ismerje a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és definíciójukat, 

tudja kvantitatív módon jellemezni a különböző mágneses mezőket. Ismerje az 

elektromos áram keltette mágneses mezőnek az elektrosztatikus mezőtől eltérő 

szerkezetét. 

3.3.3. Az áram mágneses mezeje 

Hosszú egyenes vezető, áramhurok, 

egyenes tekercs mágneses mezeje 

Homogén mágneses mező 

Ismerje az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses mezejének jellegét. 

Alkalmazza a speciális alakú áramvezetők mágneses mezejére vonatkozó 

összefüggéseket egyszerű feladatokban. 

Elektromágnes, vasmag 

Mágneses permeabilitás 

Ismerje az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását, a vasmag szerepét 

hangszóró, csengő, műszerek, relé stb.). 

3.3.4. Mágneses erőhatások 

A mágneses mező erőhatása áramjárta 

vezetőre 

Ismerje a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre nagyság és irány szerint 

speciális esetben. 

Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető 

között ható erő 

  

Lorentz-erő 

Részecskegyorsító berendezés (› 5.3.) 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát, hatását a mozgó töltésre, ismerje ennek néhány 

következményét. Tudjon a Lorentz-erővel kapcsolatos feladatokat megoldani. 

Tudjon megnevezni egy gyorsítótípust és ismerje működési elvét. 

3.4. Az időben változó mágneses mező   

3.4.1. Az indukció alapjelensége 

Mozgási indukció 

Nyugalmi indukció 

Faraday-féle indukciós törvény 

Ismerje az indukció alapjelenségét, és tudja, hogy a mágneses mező mindennemű 

megváltozása elektromos mezőt hoz létre. Ismerje az időben változó mágneses mező 

keltette elektromos mező és a nyugvó töltés körül kialakuló elektromos mező eltérő 

szerkezetét. Alkalmazza az indukcióval kapcsolatos ismereteit egyszerű feladatok 

megoldására. 

Lenz törvénye (› 1.4) 

Kölcsönös indukció 

Ismerje Lenz törvényét, és tudjon hozzá kapcsolódó egyszerű kísérleteket és 

jelenségeket említeni, azokat értelmezni. 

Önindukció Ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál. 

Tekercs mágneses energiája Ismerje a tekercs mágneses energiáját. 

3.4.2. A váltakozó áram 

A váltakozó áram fogalma 

Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó áram tulajdonságait, 

hatásait, és hasonlítsa össze az egyenáraméval. Ismerje a feszültség és az áram 

időbeli lefolyását leíró összefüggéseket. Alkalmazza ismereteit egyszerűbb váltakozó 

áramú kísérletek megadott kapcsolási rajz alapján történő összeállítására és 

elvégzésére. 

Generátor, motor, dinamó Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét, alkalmazásait. 

Pillanatnyi, maximális és effektív 

feszültség és áramerősség 

Ismerje az effektív feszültség és áramerősség jelentését. Ismerje a hálózati áram 

alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. 
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  Ismerje, hogy a tekercs és a kondenzátor eltérő módon viselkedik egyenárammal 

és váltakozó árammal szemben. Értse az eltérő viselkedés okát. 

Váltakozó áramú ellenállások: ohmos, 

induktív és kapacitív ellenállás 

Fáziskésés, fázissietés 

  

3.4.3. A váltakozó áram teljesítménye 

és munkája 

Hatásos teljesítmény 

Látszólagos teljesítmény 

Ismerje az átlagos teljesítmény és a munka kiszámítását. 

Transzformátor Ismerje a transzformátor felépítését, működési elvét és szerepét az energia 

szállításában. Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a transzformátorral 

kapcsolatban. 

3.5. Elektromágneses hullámok   

3.5.1. Az elektromágneses hullám 

fogalma 

Terjedési sebessége vákuumban 

Ismerje a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és eltérő 

viselkedését. 

Az elektromágneses hullámok 

spektruma: rádióhullámok, infravörös 

sugarak, fény, ultraibolya, röntgen- és 

gammasugarak 

Ismerje az elektromágneses spektrumot, tudja az elektromágneses hullámok 

terjedési tulajdonságait kvalitatív módon leírni. Ismerje, hogy a modern 

híradástechnikai, távközlési, kép- és hangrögzítő eszközök működési alapelveiben a 

tanultakból mit használnak fel. 

Ismerje a különböző elektromágneses hullámok alkalmazását és biológiai 

hatásait. 

Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott Tudja, miből áll egy rezgőkör, és milyen energiaátalakulás megy végbe benne. 

Értse a rezgőkörben létrejövő szabad elektromágneses rezgések kialakulását 

Thomson-képlet   

Csatolt rezgések, rezonancia   

Dipólus sugárzása, antenna, szabad 

elektromágneses hullámok 

 Ismerje a gyorsuló töltés és az elektromágneses hullám kapcsolatát. 

4. Optika 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

 

  Követelmény 

4.1. A fény mint 

elektromágneses hullám 

  

4.1.1. Terjedési 

tulajdonságok 

Fényforrás 

Fénynyaláb, fénysugár 

Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, ismerje ennek következményeit. Ismerje a fény 

terjedési tulajdonságait, tudja tapasztalati és kísérleti bizonyítékokkal alátámasztani. 
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Fénysebesség Tudja, hogy a fénysebesség határsebesség. Ismerjen a fénysebesség mérésére vonatkozó 

klasszikus módszert (pl. Olaf Römer, Fizeau). 

4.1.2. Hullámjelenségek   

A visszaverődés és törés 

törvényei - Snellius-Descartes 

törvény 

Prizma, planparalel lemez 

Abszolút és relatív 

törésmutató 

Teljes visszaverődés, 

határszög (száloptika) 

Alkalmazza a hullámtani törvényeket összetett (prizma, planparalel lemez) feladatokban. 

Ismerje fel a jelenségeket, legyen tisztában létrejöttük feltételeivel, és értse az ezzel kapcsolatos 

természeti jelenségeket és technikai eszközöket. Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni és 

elvégezni a hullámtani törvényekkel kapcsolatban (pl. törésmutató meghatározása). 

Diszperzió Ismerje, hogy a prizma a fehér fényt a szivárvány színeire bontja. Ismerje, hogy a fény 

terjedési sebessége egy közegben frekvenciafüggő. 

Színképek (› 5.2.)   

Homogén és összetett színek Legyen ismerete a homogén és összetett színekről. 

Fényinterferencia, 

koherencia 

Fénypolarizáció, polárszűrő 

Ismerje az interferenciát, elhajlást és a polarizációt, és ismerje fel ezeket egyszerű 

jelenségekben. Értse a fény transzverzális jellegét. 

Fényelhajlás résen, rácson  Ismerje és értelmezze a színfelbontás néhány esetét (prizma, rács). Tudja alkalmazni a rácson 

történő elhajlásra vonatkozó összefüggéseket hullámhossz mérésére. 

Lézerfény  Ismerje a lézerfény fogalmát, tulajdonságait. 

4.1.3. A geometriai fénytani 

leképezés 

  

Az optikai kép fogalma 

(valódi, látszólagos) 

Síktükör 

Lapos gömbtükrök (homorú, 

domború) 

Vékony lencsék (gyűjtő, 

szóró) 

Fókusztávolság, dioptria 

Ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint lencsék esetén. Tudjon 

képszerkesztést végezni tükrökre, lencsékre a nevezetes sugármenetek segítségével. Tudja, 

hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta a környező közeg anyagától is függ. 

Leképezési törvény 

Nagyítás 

Alkalmazza a leképezési törvényt összetettebb feladatok megoldására. 

Tudjon egyszerűbb méréseket elvégezni a leképezési törvénnyel kapcsolatban. (Pl. tükör, 

illetve lencse fókusztávolságának meghatározása.) 

Egyszerű nagyító 

Fényképezőgép, vetítő, 

mikroszkóp, távcső 

Ismerje a tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkalmazását, az egyszerűbb eszközök 

működési elvét. 

4.1.4. A szem és a látás   
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Rövidlátás, távollátás 

Szemüveg 

Ismerje a szem fizikai működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat, a rövidlátás és 

a távollátás lényegét, a szemüveg használatát, a dioptria fogalmát. 

5. Atomfizika, magfizika 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

 

  Követelmény 

5.1. Az anyag szerkezete  

(› 2.4.) 

  

Atom 

Molekula 

Ion 

Kémiai elem 

Tudja meghatározni az atom, molekula, ion és elem fogalmát. 

Tudjon példákat mondani az ezek létezését bizonyító fizikai-kémiai jelenségekre. 

Avogadro-szám (› 2.1., 2.3.) 

Relatív atomtömeg 

Atomi tömegegység 

Ismerje az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, 

ezek kapcsolatát. Tudjon ezekkel a mennyiségekkel számításokat végezni. 

5.2. Az atom szerkezete   

Elektron 

Elemi töltés 

Ismerje az elektron tömegének és töltésének meghatározására vonatkozó kísérletek 

alapelvét. Tudja értelmezni Thomson katódsugárcsöves méréseit, a Millikan-kísérletet. 

Elektronburok Ismerje az elektromosság atomos természetét. 

Rutherford-féle atommodell Tudja ismertetni Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének eredményeit. 

Atommag Ismerje az atommag és az elektronburok méretének nagyságrendjét. 

5.2.1. A kvantumfizika elemei   

Planck-formula Ismerje Planck alapvetően új gondolatát az energia kvantáltságáról. Ismerje a Planck-

formulát. Tudja a kilépési munka és a Planck-állandó méréssel való meghatározását. 

Foton (energiakvantum) 

Fényelektromos jelenség 

Kilépési munka 

Tudja megfogalmazni az einsteini felismerést a fénysugárzás energiájának 

kvantumosságáról. Ismerje a foton jellemzőit. 

Tudja értelmezni a fotoeffektus jelenségét. 

Fotocella (fényelem) Tudja ismertetni a fotocella működési elvét, tudjon példát mondani gyakorlati 

alkalmazására. 

Vonalas színkép (› 4.1., 6.2.) 

Emissziós színkép 

Abszorpciós színkép 

Ismerje a vonalas színkép keletkezését, tudja indokolni alkalmazhatóságát az anyagi 

minőség meghatározására. Ismerje a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok 

energiája közötti összefüggést. Ismerje az emissziós és abszorpciós színképek jellemzőit. 

Tudjon számításokat végezni az atomok által elnyelt vagy kibocsátott fotonokkal 

kapcsolatban. 

Bohr-féle atommodell Tudja megmagyarázni a Bohr-modell újszerűségét Rutherford modelljéhez képest. 

Ismerje az alap- és a gerjesztett állapot, valamint az ionizációs energia fogalmát. 
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Energiaszintek 

Bohr-posztulátumok 

Alapállapot, gerjesztett állapot 

Ionizációs energia 

5.2.2. Részecske- és 

hullámtermészet 

  

A fény mint részecske Tudja megfogalmazni a fény kettős természetének jelentését. Tudja felírni a foton 

tömegére és energiájára vonatkozó összefüggéseket. 

Tömeg-energia ekvivalencia  

(› 1.5.) 

Ismerje a tömeg-energia ekvivalenciáját kifejező einsteini egyenletet. 

Az elektron hullámtermészete 

de Broglie-hullámhossz 

Tudja megfogalmazni az anyag kettős természetét. Ismerje az elektron de Broglie-

hullámhosszát és kiszámítását egy szabadon mozgó részecske esetére. Ismerjen az elektron 

hullámtermészetét bizonyító kísérletet. 

Heisenberg-féle 

határozatlansági reláció 

  

5.2.3. Az elektronburok 

szerkezete 

  

Kvantumszámok: fő- és 

mellékkvantumszám, mágneses 

kvantumszám, spin 

Ismerje a fő- és mellékkvantumszám fogalmát, tudja, hogy az elektron állapotának 

teljes jellemzéséhez további adatok szükségesek. Tudja értelmezni a kvantumszámok 

fizikai jelentését. Tudja megfogalmazni a Bohr-modell erre vonatkozó korlátait. 

Pauli-féle kizárási elv, Hund-

szabály 

Elektronhéj 

Tudja alkalmazni Pauli elvét és a Hund-szabályt az elektronok betöltési rendjére a 

periódusos rendszerben. 

Kvantummechanikai atommodell  Ismerje az elektron „tartózkodási helyének” jelentését az atomban a kvantummechanikai 

atommodell szerint. 

5.3. Az atommagban lejátszódó 

jelenségek 

  

5.3.1. Az atommag összetétele 

Proton 

Neutron 

Nukleon 

Rendszám 

Tömegszám 

Tudja felsorolni az atommagot alkotó részecskéket. Ismerje a proton és a neutron 

tömegének az elektron tömegéhez viszonyított nagyságrendjét. Tudja a proton és a neutron 

legfontosabb jellemzőit. Tudja megfogalmazni a neutron felfedezésének jelentőségét az 

atommag felépítésének megismerésében. Ismerje a nukleon, a rendszám és a tömegszám 

fogalmának meghatározását, tudja a közöttük fennálló összefüggéseket. 

Izotóp Tudja meghatározni az izotóp fogalmát, tudjon példát mondani a természetben található 

stabil és instabil izotópokra. 

Erős (nukleáris) kölcsönhatás Ismerje az erős (nukleáris) kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit. 
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Magerő Tudja megmagyarázni a magerő fogalmát, természetét. 

Tömeghiány (› 1.5.) 

Kötési energia 

Fajlagos kötési energia 

Tudja értelmezni a tömegdefektus keletkezését. Tudja értelmezni az atommag kötési 

energiáját a tömegdefektus alapján. Tudja kiszámolni a tömegdefektus nagyságát. Tudja 

meghatározni a fajlagos kötési energia fogalmát, nagyságrendjét MeV-ban kifejezve. Tudja 

értelmezni a fajlagos kötési energia görbéjét a tömegszám függvényében. 

5.3.2. Radioaktivitás   

Radioaktív bomlás Tudja meghatározni a radioaktív bomlás fogalmát. 

α-, β-, ă-sugarzás Tudja jellemezni az α-, β-, ă-sugarzást. Tudja értelmezni a bomlás során átalakuló 

atommagok rendszám- és tömegszám-változását. 

Magreakció 

Felezési idő 

Bomlási törvény 

Ismerje a magreakció, a felezési idő fogalmát, a bomlási törvényt. Tudja a bomlási 

törvényt egyszerű feladatmegoldásban használni. 

Aktivitás Ismerje az aktivitás, a bomlási sor fogalmát, ábra alapján tudjon megadott bomlási sort 

ismertetni. 

Mesterséges radioaktivitás Ismerje a mesterséges radioaktivitás fogalmát. 

Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, orvosi és tudományos 

alkalmazására. 

Sugárzásmérő detektorok Tudjon példát mondani sugárzásmérő eszközre és annak gyakorlati alkalmazására. 

Ismerje néhány sugárzásfajta detektálására alkalmas eszköz (GM-cső, Wilson-kamra) 

működési elvét. 

5.3.3. Maghasadás 

Hasadási reakció 

Hasadási termék 

Ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit. Tudjon párhuzamot vonni a radioaktív 

bomlás és a maghasadás között. Ismerje a hasadási termék fogalmát. Tudja elemezni a 
235U-ra megadott hasadási reakció egyenletét. 

Lassítás 

Láncreakció 

Tudja ismertetni a láncreakció folyamatát, megvalósításának feltételeit. 

Hasadási energia Ismerje a maghasadás során felszabaduló energia nagyságát és keletkezésének módját. 

Szabályozott láncreakció  

Atomreaktor  

Atomerőmű  

Atomenergia (nukleáris energia) 

(› 2.8., 1.5.) 

Tudja elmagyarázni a szabályozott láncreakció folyamatát, megvalósítását az 

atomreaktorban. Tudja indokolni, hogy miért alkalmas az atomreaktor radioaktív izotóp 

gyártására. 

Ismerje az atomerőmű és a hagyományos erőmű közötti különbség lényegét. 

Tudja megfogalmazni az atomenergia (nukleáris energia) jelentőségét az 

energiatermelésben. Ismerje az atomerőművek előnyeit, tudjon reális értékelést adni a 

veszélyességükről. 

Szabályozatlan láncreakció  

Atombomba 

Ismerje a szabályozatlan láncreakció folyamatát, az atombomba működési elvét. 

5.3.4. Magfúzió Tudja elmagyarázni a magfúzió folyamatát és értelmezni az energiafelszabadulást. 

Tudjon értelmezni megadott fúziós magreakció egyenletet. 

A Nap energiája (› 6.2.) Ismerje a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatot. 
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Hidrogénbomba Ismerje a H-bomba működési elvét. 

5.4. Sugárvédelem Ismerje a radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásait. 

Sugárterhelés Ismerje a sugárterhelés fogalmát. 

Háttérsugárzás Tudja megfogalmazni a háttérsugárzás eredetét. 

Elnyelt sugárdózis Tudja ismertetni a sugárzások elleni védelem szükségességét és módszereit. 

Dózisegyenérték Ismerje az embert érő átlagos sugárterhelés összetételét. Ismerje az elnyelt sugárdózis 

fogalmát, mértékegységét, valamint a dózisegyenérték fogalmát, mértékegységét. 

5.5. Elemi részek  Tudjon a stabil és instabil elemi részecskére példát mondani. Tudja, mi az antirészecske. 

Ismerje a neutrino jelentőségét a maghasadás energiamérlegében. Ismerje a szétsugárzás és 

párkeltés folyamatát. 

Stabil és instabil részecske 

Neutrino  

Szétsugárzás-párkeltés 

  

6. Gravitáció, csillagászat 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

 

  Követelmények 

6.1. A gravitációs mező   

Az általános tömegvonzás 

törvénye 

Ismerje a gravitációs kölcsönhatásban a tömegek szerepét, az erő távolságfüggését, tudja 

értelmezni ennek általános érvényét. Ismerje a Kepler törvényei és Newton gravitációs 

törvénye közötti összefüggést. Ismerje a gravitációs állandó mérését. 

A bolygómozgás Kepler-

törvényei (› 7.2.) 

Értelmezze a Kepler-törvényeket a bolygómozgásokra és a Föld körül keringő műholdak 

mozgására. 

Súly és súlytalanság Értelmezze a súly és súlytalanság fogalmát. 

Nehézségi erő Tudjon példát mondani a gravitációs gyorsulás mérési eljárásaira. (› 1.4) 

Potenciális energia homogén 

gravitációs mezőben (› 1.5.) és 

centrális gravitációs mezőben 

Problémamegoldásban tudja figyelembe venni a gravitációs gyorsulás tömeg- és 

távolságfüggését, térerősségjellegét. 

Kozmikus sebességek Tudja értelmezni a kozmikus sebességeket. 

6.2. Csillagászat   

Fényév Ismerje a fényév távolságegységet. 

Vizsgálati módszerek, eszközök 

(› 5.2.) 

Legyen ismerete az űrkutatás alapvető vizsgálati módszereiről és eszközeiről. 

Naprendszer Legyen fogalma a Naprendszer méretéről, ismerje a bolygókat, a fő típusok 

jellegzetességeit, mozgásukat. 

Nap (› 5.3.4.) Ismerje a Nap szerkezetének főbb részeit, anyagi összetételét, legfontosabb adatait. 

Hold 

Üstökösök, meteoritok 

Tudja jellemezni a Hold felszínét, anyagát, ismerje legfontosabb adatait. Ismerje a 

holdfázisokat, a nap- és holdfogyatkozásokat. 

A csillagok (› 5.3.4.) Határozza meg a csillag fogalmát, tudjon megnevezni néhány csillagot. Jellemezze a 

csillagok Naphoz viszonyított méretét, tömegét. 

A Tejútrendszer, galaxisok Ismerje a Tejútrendszer szerkezetét, méreteit, tudja, hogy a Tejútrendszer is egy galaxis. 

Ismerje a Tejútrendszeren belül a Naprendszer elhelyezkedését. Legyen tájékozott a 
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galaxisok hozzávetőleges számát és távolságát illetően, legyen ismerete az Univerzum 

méreteiről. 

Az Ősrobbanás elmélete  

A táguló Univerzum 

Ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét, az ebből adódó következtetéseket a 

Világegyetem korára és kiinduló állapotára vonatkozóan. 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

A fejezethez kapcsolódó kérdések, feladatok az előző fejezetek témaköreiben jelennek 

meg. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 
 

  Követelmények 

7.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei   

Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, 

Huygens, Watt, Ohm, Joule, Ampčre, Faraday, Jedlik Ányos, 

Maxwell, Hertz, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, M. 

Curie és P. Curie, Planck, Heisenberg, Bohr, Einstein, Kármán 

Tódor, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő, Gábor Dénes 

Tudja, hogy a felsorolt tudósok mikor (fél évszázad 

pontossággal) és hol éltek, tudja, melyek voltak legfontosabb, a 

tanultakhoz köthető eredményeik. 

7.2. Felfedezések, találmányok, elméletek   

Geo- és heliocentrikus világkép  

„Égi és földi mechanika egyesítése”  

Távcső, mikroszkóp, vetítő  

A fény természetének problémája  

Gőzgép és alkalmazásai 

Dinamó, generátor, elektromotor  

Az elektromágnesség egységes elmélete  

Belső égésű motorok  

Az elektron felfedezésének története  

Radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása  

Röntgensugárzás  

Speciális relativitáselmélet  

Kvantummechanika  

Az űrkutatás történetének legfontosabb eredményei  

Tudja a felsoroltak keletkezésének idejét fél évszázad 

pontossággal, a 20. századtól évtized pontossággal. Tudja a 

felsoroltak hatását, jelentőségét egy-két érvvel alátámasztani, az 

elméletek lényegét néhány mondatban összefoglalni. Tudja a 

felsoroltakat a megfelelő nevekkel összekapcsolni. Ismerje 

Maxwell és Hertz munkásságának lényegét, jelentőségét. Tudja 

felsorolni a tanultak alapján a klasszikus fizika és a 

relativitáselmélet alapvető szemléletmódbeli eltéréseit. 

Ismerje a geo- és heliocentrikus világképet. Tudja, milyen 

szerepe volt a kísérlet és a mérés mint megismerési módszer 

megjelenésének az újkori fizika kialakulásában. Ismerje a 

newtoni fizika tudománytörténeti hatását. Ismerje az optikai 

eszközök hatását az egyéb tudományok fejlődésében. Ismerjen 

néhány új energiatermelő, -átalakító technikát, és azok hatását 

az adott kor gazdasági és társadalmi folyamataira (gőzgépek, az 

elektromos energia és szállíthatósága, atomenergia, alternatív 

energiahordozók). Tudja felsorolni a klasszikus fizika és a 

kvantummechanika alapvető szemléletmódbeli eltéréseit. 

Ismerje a nukleáris fegyverek jelenlétének hatását világunkban. 

Ismerje a modern híradástechnikai, távközlési, 

számítástechnikai eszközöknek a mindennapi életre is gyakorolt 

hatását. 
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Félvezetők  

Lézer 
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Informatika 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 
az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 
eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -
feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 
rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 
működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 
célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 
társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 
szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 
műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében 
megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott 
figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns 
információk megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 
az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló 
informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika 
tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 
érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 
információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 
környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 
információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 
lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 
alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 
módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 
megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 
digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az 
információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 
részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 
tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. 
Az informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 
továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 
értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 
színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 
informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen 
írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 
feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott 
tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 
tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 
szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 
az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 
közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 



 

47 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 
elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 
problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek 
sajátosságait a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, 
eszközeinek, módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a 
problémamegoldás általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati 
alkalmazásával érdemes megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 
feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 
eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az 
algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető 
funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek 
számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 
tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 
ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 
alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 
idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 
használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül 
az angol nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 
programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 
emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 
áttanulmányozása, illetve a fórumokon történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók 
angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 
matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 
algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 
folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 
matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás 
során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, 
a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 
ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 
dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 
összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 
természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 
kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 
összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 
során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 
megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 
járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 
  



 

48 

11–12. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 
jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 
rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban az informatikai 
eszközök használata a többi témakör alkalmazása közben valósul meg. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 
alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek 
birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 
ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 
előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 
ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 
használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 
tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 
másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 
modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

 
11. évfolyam 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 
módszerekkel 

Órakeret 
20 óra 

 1.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 
és eszközök kiválasztása 

 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 
történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 
algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek 
komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök 
kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök 
segítségével történő megoldása, a megoldáshoz szükséges 
algoritmusok készítése. 

Matematika: 
ismerethordozók 
használata. 
Számítógépek 
használata. 

Algoritmus 
követése, értelmezése, 
készítése.  

Matematikai 
modellek, 
alkalmazásuk módja, 
korlátai (pontosság, 
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értelmezhetőség).  
 
Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 
nyelvek, matematika, 
földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó 
tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák 
megoldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: 
ismerethordozók 
használata. 
Számítógépek 
használata. 

Algoritmus 
követése, értelmezése, 
készítése.  

Matematikai 
modellek (pl. 
számítógépes 
programok), 
alkalmazásuk módja, 
korlátai (pontosság, 
értelmezhetőség).  

Modell (ábra, 
diagram) alkotása, 
értelmezése 
fogalmakhoz.  

Közelítő értékek 
meghatározása, 
egyenletek, 
egyenletrendszerek 
megoldása, diagramok 
készítése. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom, idegen 
nyelv, földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalma
k/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Algoritmizálás és adatmodellezés 
(programtervezési és kódolási technikák) 

Órakeret 

52 óra 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 
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A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 
felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok 
megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, a feladat 
megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, 
végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak 
tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások 
segítségével, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 
elvei. Algoritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

Magyar nyelv és 
irodalom, idegen 
nyelv, matematika, 
földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

 
Fizika, kémia: 

összefüggések, 
folyamatok 
programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 
kapcsolata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, 
használata. Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és 
irodalom, idegen 
nyelv, matematika, 
földrajz: 
szövegfeldolgozás. 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, 
törvényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű 
tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 
A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 
Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 
Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Fizika, kémia: 
természettudományos 
folyamatokkal 
foglalkozó programok. 

 
Matematika: 

véletlen esemény, 
valószínűség. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti 
finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 
12. évfolyam 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Algoritmizálás és adatmodellezés 
(programtervezési és kódolási technikák) 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 
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A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az objektumorientált programozás módszertanának alapvető 
megismerése. Tantárgyi problémák algoritmizálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az oop fogalma és elvei Fizika, kémia: 
természettudományos 
folyamatokkal 
foglalkozó programok 

Egyszerű osztályok tervezése és implementálása 

Osztályok definíciója, ábrázolás technika 

A valós világ modellezése 

Osztály alapú tantárgyi szimulációs programok készítése 

Az oop elvek vizsgálata programokkal 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Adatrejtés elve, öröklődés, sokalakúság, konstruktor, destruktor, 
adattag, tagfüggvény, privát, publikus, védett. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Elméleti ismeretek rendszerezése 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Az eddig tanultak. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az eddig tanult elméleti tananyag rendszerező átismétlése a sikeres 
érettségi vizsga érdekében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az informatika története  

Hardver, szoftver  

Adat, információ, tárolás, kódolás  

Analóg és digitális jelek  

Operációs rendszerek  

Kommunikáció, számítógépes hálózatok  

Szoftveres kártevők  

Algoritmizálás és adatmodellezés  

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Neumann János, cpu, alu, os, bit, byte, mintavételezés, digitalizálás, 
színmélység, multitask, OSI modell, trójai, folyamatábra, stb. 

 

 

Tematikai 
egység/ 

3. Gyakorlati ismeretek rendszerezése 
Órakeret 

32 óra 
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Fejlesztési cél 

Előzetes tudás Az eddig tanultak. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az eddig tanult gyakorlati tananyag rendszerező átismétlése a 
sikeres érettségi vizsga érdekében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az operációs rendszer és a segédprogramjainak kezelése  

Dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 
Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 
Stílusok, sablonok alkalmazása. 
Körlevél készítése.  
Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

(például: szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 
Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

 

Multimédiás dokumentumok készítése. 
Interaktív anyagok, bemutatók készítése  
Prezentációk készítése. 
Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, 

retusálás, fények és színek módosítása, transzformálás, 
konvertálás). 

 

A weblapkészítés alapjai. 
Weboldalak létrehozása célszoftverrel és/vagy kódolással. 

 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök 
kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  
Tantárgyi feladatok megoldása.  
Függvények használata 
Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 
Az adatok grafikus szemléltetése. 

 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való 
információszerzés megismerése 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 
Adatok rendezése, szűrés. Adattáblák összekapcsolása.  
Adatbázis létrehozása. Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 
Adatbázis feltöltése. Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az 

adatbázis-kezelő főbb szolgáltatásai. Adatbázis tervezése. 
Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, táblák létrehozása. 
Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. Jelentés 
készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, keresés, 
rendezés, összesítés. Az SQL használata. 

 

Algoritmizálás és adatmodellezés  
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Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

sablon, törzsdokumentum, adatforrás, tabulátor, diaminta, 
diaelrendezés, áttűnés, animáció, html, szum, min, max, fkeres, darabteli, 
index, hol.van, elsődleges kulcs, idegen kulcs, beviteli maszk, stb. 
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Idegen nyelv 

 
Az emelt szintűidegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. A 

kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek 

során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a 

cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A 

feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. 

Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 

szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelvtanuló 

észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet 

és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza a 

közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy 

koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és 

forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában 

kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, korosztályok, 

társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi 

udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag 

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és 

elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 

kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti 

kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

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

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való 
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foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak 

keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

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

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

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott 

követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a 

nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

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

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

A NAT lehetővé teszi az élő idegen nyelv magasabb szintű oktatását is a helyi tantervben 

meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban (ez a kerettanterv 

heti 4 órában elvégezhető), hogy a tanulók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát is tehessenek. 

Iskolánkban a 9-10. évfolyamon heti 4, 11-12. évfolyamon heti 5 órában folyik az emelt szintű oktatás. 

Az elsőbbi két évfolyamon minden csoport heti 4 órában tanulja az idegen nyelvet, 11-12-ben csak az 

emelt szintet választók tanulnak heti 5 órába. Ebben az esetben a NAT által az egyes képzési 

szakaszokra meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen nyelv B1 B2 

 
Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd 

és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem 

mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a 

kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik 

az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció 

számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen nyelv tanulása során 

elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti 

egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és 

nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, 

hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, 

az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási 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 
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fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének 

folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási 

stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, 

érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál 

több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának 

támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el 

egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig 

integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett. 

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való 

kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való 

együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt 

a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására. 

A 9–10. és a 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Ezt a középiskolák általános 

képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). Az ajánlott témák 

feldolgozásának sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét az adott intézmény helyi tantervével 

összhangban célszerű meghatározni. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi 

kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől 

téveszteni azt sem, hogy az idegen nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő nyelv 

birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok mellett más 

kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki 

tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve. 

A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az 

adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A táblázatok A fejlesztés tartalma 

elnevezésű része olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés 

megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba. 

 

11–12. évfolyam 
 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 

tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük 

lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles 

körű információszerzésre és viszonyításra képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott 

témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az 
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idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a 

kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a 

tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további 

tanulmányaik vagy munkájuk során egész életükön át. 

A 12. évfolyam végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik 

szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók 

felkészülhessenek igényeik szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a 

nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; 

megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat 

önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés 

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a 

szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat 

segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, 

következményeket feltáró feladatokkal. 

 

 

Fejlesztési 
egység 

Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek 
olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 
szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 
tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 
körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek 
megértése, ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül 
beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a 
mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 
ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 
követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 
általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 
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A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok 
lényegének megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 
kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló 
standard dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése 
standard dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, 
színdarabok, beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 
Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 
A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 
A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 
hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 
telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 
riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 
 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 
külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy 
érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról 
folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 
események).  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 
tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek 
különböző fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 
vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes 
kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és 
verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 
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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. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 
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Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 
párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 
 

Fejlesztési 
egység 

Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 
élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 
El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és 

véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás 
tartása az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó 
témák széles skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 
alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 
valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített 
szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 
témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 
megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 
verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 
Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 
Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 
Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések 

kifejezése a legtöbb általános témában. 
A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 
Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 
Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 
Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, 

amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 
Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 
Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 
Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 
Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 
Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása 

és kijavítása körülírással és átfogalmazással. 
Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 
Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 
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Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, 

prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 
párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep 
eljátszása, versek, rapszövegek. 

 
 

Fejlesztési 
egység 

Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 
tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 
leírását. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és 
megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges 
részletek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a 
különböző szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 
nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos 
általános és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek 
elolvasása és a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek 
és figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár 
használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 
szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 
Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is 
tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó 
cikkekben és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 
Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 
Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 
Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és 
filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, 
ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, 
publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő 
szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 
 

Fejlesztési 
egység 

Írás 

Előzetes tudás 
B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni 

ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 
Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és 
tanulmányokkal kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos 

üzenetek feljegyzése. 
Az adott műfaj hagyományainak követése. 
Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak 

megoldásában és az értékelésükre használt kritériumok 
alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 
Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 
Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 
A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 
Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 
Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 
Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 
A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 
A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj 

hagyományainak követése. 
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Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 
tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 
könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és 

átfogalmazással. 
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 
Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak 

használata. 
Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az 

értékelésükre használt kritériumok megismerése. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és 

elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált 
üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt 
tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, 
foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális 
műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, 
közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 
számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, 
leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, 
poszterek készítése. 

 
 

A fejlesztés 
várt eredményei 
a két évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont 

témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 
gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó 
beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. 
Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud 
folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák 
széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos 
álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 
hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és 
beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy 
hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni 
különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy 
aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 
lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 



 

64 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 
követelményeinek. 

 

Témakörök angol nyelvből  a 9–12. 

évfolyamra 11. 12. 
 5 óra 5 óra 

Témák     

Személyes vonatkozások, család      

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai.  5 4 

Személyes tervek. 5 4 

Családi élet, családi kapcsolatok. 3 4 

A családi élet mindennapjai, otthoni 

teendők. 2 3 

Egyén és család nálunk és a célországokban.   3 

Ember és társadalom  

    

Emberek külső és belső jellemzése. 3 3 

Baráti kör. 2 1 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 2 2 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 3 2 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése. 3 1 

Ünnepek, családi ünnepek. 3 2 

Öltözködés, divat. 5 2 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők). 3 1 

Konfliktusok és kezelésük. 2 3 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 3 3 

Környezetünk 

    

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 2 3 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 5 2 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 2 2 
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Növények és állatok a környezetünkben. 3 1 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, 

fenntarthatóságáért? 10 3 

Időjárás, éghajlat. 2 2 

Globális kihívások. 5 1 

Az iskola 

    

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat). 2 1 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, 

érdeklődési kör, tanulmányi munka. 2 1 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 1 1 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága, például a választott szakmában. 3 3 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 2 2 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  2 2 

Iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 3 2 

A munka világa 

    

Diákmunka, nyári munkavállalás. 3 2 

Foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek. 3 3 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 2 2 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás. 3 2 

Önéletrajz, állásinterjú. 5 3 

Életmód 

    

Napirend, időbeosztás. 2 1 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás). 2 1 
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Életünk és a stressz. 3 2 

Étkezési szokások a családban. 2 1 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 2 1 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 2 1 

Ételrendelés telefonon és interneten. 1 1 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 3 2 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak, alternatív gyógymódok). 3 2 

Életmód nálunk és a célországokban. 3 2 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 5 3 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

    

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 3 3 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 3 4 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 2 2 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
3 4 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 3 5 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 
5 2 

Kulturális és sportélet nálunk és a 

célországokban. 5 3 

  

    

Utazás, turizmus     

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 3 3 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 3 3 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 3 4 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 3 2 

Turisztikai célpontok. 2 2 

Célnyelvi kultúrák. 2 3 
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Tudomány és technika 

    

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 2 2 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 1 4 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 2 4 

Gazdaság és pénzügyek 

    

Családi gazdálkodás.   1 

A pénz szerepe a mindennapokban.   2 

A képzési iránynak megfelelő szakmák 

gazdasági vonatkozásai. 2 2 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).   5 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.   5 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 1 2 

  180 160 

 

Témák német nyelvből 

11. 
évfolyam 

(5 órás) 

12. 
évfolyam 

(5 órás) 

Szintre hozó szakasz 15 0 

Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, 
életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, 
otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a 
célországokban. 

15 25 

Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, 
házasság. 

20 25 
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Felelősségvállalás másokért, 
rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az 
emberek között, tolerancia (pl. 
fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a 
célországokban. 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke 
(a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, 
szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet 
összehasonlítása. 
Növények és állatok a 
környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb 
környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért és a természet 
megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

20 25 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása 
(sajátosságok, pl. szakmai képzés, 
tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, 
érdeklődési kör, tanulmányi munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás 
szerepe, fontossága, például a 
választott szakmában. 
Az internet szerepe az iskolában, a 
tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli 
eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a 
célországokban. 

10 25 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 

20 10 
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Foglalkozások és a szükséges 
kompetenciák, rutinok, 
kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő 
szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 
munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és 
a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, 
baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 
kórházak, alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és a 
célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, 
internet, drog stb.). 

20 25 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a 
mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai 
sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, 
számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a 
mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a 
célországokban. 

20 0 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, 
a tömegközlekedés, a kerékpáros 
közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

20 0 
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Utazási előkészületek, egy utazás 
megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei 
és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, 
ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a 
mindennapi életben. 
Az internet szerepe a 
magánéletben, a tanulásban és a 
munkában. 

0 25 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő 
szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 
bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi 
országokban. 

20 0 

 

Kémia 

KÉMIA 
 

 

A helyi tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor az 

emelt kémia oktatáson részt vevő tanulók birtokában legyenek az érettségi követelményben 

megjelölt kémiai ismeretanyagnak, amelynek birtokában sikeres emelt szintű érettségi vizsgát 

tesznek kémiából. 

Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és 

a belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet 

szépségeinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által 

okozott károk minimalizálására. 

Annak érdekében, hogy ezt elérjük, az alábbi elveket kell követni: 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a 

tanórákon lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni; 

 a kémiaórákon játsszon központi szerepet az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések felismerése és alkalmazása; 
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 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és alapszinten alkalmazni kell a 

természettudományos vizsgálati módszereket. 

A jelen kerettantervben az ismereteket és követelményeket tartalmazó táblázatok 

„Fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások” oszlopai M betűvel jelölve néhány, a 

tananyag feldolgozására vonatkozó lehetőségre is rámutatnak. Ezek nem kötelező jellegűek, 

csak ajánlások, de a tanulási folyamat során a tanulóknak 

 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen 

tapasztalatokat; 

 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és 

módszereit; 

 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti 

megjelenítése; 

 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 

 képeseknek kell lenniük egyszerűbb esetekben önálló modellalkotásra; 

 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a 

hétköznapokban is találkozhatnak; 

 célszerű a kísérletezés során a felhasznált anyagokat „háztartási-konyhai” 

csomagolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási 

és környezetvédelemi ismereteket kell közvetíteni; 

Érdemes az egyes tanórákhoz egy vagy több kísérletet kiválasztani, és a kísérlet(ek) 

köré csoportosítani az adott kémiaóra tananyagát. A tananyaghoz kapcsolódó információk 

feldolgozása mindig a tananyag által megengedett szinten történjék az alábbi módon: 

 forráskeresés és feldolgozás irányítottan vagy önállóan, egyénileg vagy csoportosan; 

 az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában; 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus 

sorrendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történjen. Az egységes 

általános műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémiatananyag történeti 

vonatkozásaira, és a más tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is. A táblázatokban 

feltüntetett kapcsolódási pontok csak arra hívják fel a figyelmet, hogy ennek érdekében 

egyeztetésre van szükség. 

A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia 

fejlesztéséhez.  

A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar 

vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra és 

demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős 

döntéseket hozhassanak.  

A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a médiatudatosságuk. 

Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulóknak szerepet kell vállalniuk a 

természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági 

vonatkozásainak megismertetésében, a kemofóbia és az áltudományos nézetek elleni harcban, 

továbbá a csalók leleplezésében. A közoktatási kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell 

válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a 

tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó, és problémamegoldó képessége. Meg kell 

követelni a jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű 

megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően 

mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos 
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szerepet kell játszania az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett 

értékelésnek is. Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az 

életkornak megfelelőek legyenek.  
 
11–12. évfolyam  
 
Súlyos következményekkel járó hiányt pótol  a 11. évfolyamon a szervetlen kémia 

anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek 
megfelelő mélységben tartalmazza a 11. évfolyamon a szervetlen kémiai ismereteket, valamint a 
mindezekhez kapcsolható számítási feladatok típusait. Itt is szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek 
azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, amelyekről a konkrét tanulócsoport, 
illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezek többségére azonban szükség van az emelt szintű kémia 
érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 

Az elektrokémiai ismeretek ezen évfolyamon való elsajátításának az az előnye, hogy ez jó 
alkalmat teremt a redoxireakciók ismétlésére, illetve a megszerzett tudás ezen az évfolyamon fel is 
használható a szervetlen elemek és vegyületek tulajdonságainak, előállításának és felhasználásának 
tanulásakor. A korábban elsajátított anyagszerkezeti ismereteket áttekintő fejezet után a nemfémek 
és vegyületeik következnek, a hidrogénnel, majd főcsoportonként jobbról balra haladva a periódusos 
rendszerben). A fémek és vegyületeik tanítása pedig az általános jellemzésüket követően a 
periódusos rendszer mezői szerint haladva történik. A szigorú logika alapján való tárgyalást a sok 
érdekes gyakorlati alkalmazásnak, valamint a rendkívül változatos oktatási módszereket és 
szemléltetési módokat felmutató megközelítésnek kell élvezetessé tennie. 

Az M betűvel jelölt módszertani ajánlások és egyéb ötletek, tanácsok között ezen az 

évfolyamon is sokféle érdekes téma szerepel. A tankönyvek írói és a tanárok ezek közül az 

aktuális igények és lehetőségek szerint választhatják ki azokat, amelyek tárgyalása során 

megvalósulhat az előírt követelmények teljesítése, de a kerettanterv által javasolt tartalmak 

elsajátítása teljesen más módokon is történhet. A konkrét oktatási, szemléltetési és értékelési 

módszerek megválasztásakor azonban feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást 

megengedőket.  

A laboratóriumi mérések és az érettségi kísérletek gyakorlása során a tanulóknak is 

kísérletezniük kell. A bemutatott és a tanulók által elvégzett kísérletek, mérések, kiválasztásába 

és megtervezésébe célszerű bevonni magukat a tanulókat is. Meg kell követelni, hogy minden 

tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, vagy bármilyen egyéb termék, amely a 

legfontosabb információk megőrzésére és felidézésére alkalmas. 

 

Elvárt kompetenciák:  
- induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre)  

- deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre)  

- analógiás gondolkodás (egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen 

helyzet közötti hasonlóság felismerése)  

- sorképzés (relációk kezelése)  

- osztályozás (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolás)  

- kombinatív képesség (megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk 

létrehozása és vizsgálata)  

- korrelatív gondolkodás (valószínűségi összefüggések vizsgálata, kockázatbecslés, 

rizikófaktorok ismerete)  

- arányossági gondolkodás (két mennyiség együttes változásának vizsgálata)  

- az adatok felhasználása bizonyítéknak, érvnek  

- kritikai gondolkodás (bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján értékelés és a döntések 

megalapozása, magyarázatok megalkotása)  
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- változók vizsgálata (függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók 

közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja)  

- integrált gondolkodás (az egyik szaktudomány tartalmi elemeinek átvitele és alkalmazása 

egy másik szaktudomány területén)  

- modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiák azonosítása  

- problémafelismerési és problémamegoldó képesség (a célhoz vezető nem ismert 

megoldási út megtalálása valós, életszerű helyzetekben)  

- konvergens gondolkodás  

- divergens gondolkodás  

- a követelményekben szereplő fogalmak definiálásának képessége, a szaknyelv használata  

- lényegkiemelés (a vizsgálat szempontjából fontos jellemzők felismerése, megfigyelése, 

rögzítése)  

- struktúrák és funkciók összekapcsolása (következtetés mintázatból annak szerepére)  

- etikai érzékenység (döntések lehetséges következményeinek mérlegelése).  

 

A vizsgázók legyenek képesek a természettudományi megismeréssel kapcsolatos 

ismereteket összetett élethelyzetekben alkalmazni. Ezzel kapcsolatos elvárások:  
- alapvető matematikai ismeretek alkalmazása  

- egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása  

- megfigyelések, összehasonlítások  

- egyszerű kísérletek, mérések tervezése, végrehajtása és eredményeik értelmezése (a 

kísérlet jellemzőinek ismerete, független és függő változók azonosítása, kísérleti 

paraméterek változtatása, kontrollok szerepe)  

- adatok, ábrák kiegészítése, adatsorok, ábrák (köztük diagramok, grafikonok) elemzése, 

felhasználása  

- mérések tulajdonságainak ismerete (empirikus, kísérleti, hitelesíthető, reprodukálható)  

- hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazása, vizsgálata; téves 

információk azonosítása  

- a természettudományos érvelés alapelvei (feltevés megfogalmazása, információk 

forrásainak jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek felsorakoztatása, 

bizonyítékok elemzése, következtetés levonása)  

- az ismeretek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a mindennapi 

életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése  

- az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem, 

energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák stb.) 

lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése  

- az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata  

- szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, szövegértelmezés.  

 
Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges:  

az ismeretanyag belső összefüggései és az egyes témakörök közötti kapcsolatok felismerése  

- a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása  

- több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai 

számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása. 

 

A jelen helyi tanterv a 11–12. évfolyamra előírt 72+64 kémiaórának megfelelő 

tananyagot jelöl ki. 
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11. évfolyam 
 

Tematikai egység 
Az atomok szerkezete és 

a periódusos rendszer 
Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás 
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, 

rendszám, vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris 

tömeg. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró 

modellek alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, 

tömegszám, az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik 

megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának 

használata számítási feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a 

nemesgáz-elektronszerkezet értelmezése. A periódusos rendszer 

atomszerkezeti alapjainak megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai 

tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az 

elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek 

tulajdonságainak magyarázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Az atomot felépítő elemi 
részecskék 

A proton, neutron és elektron 
abszolút és relatív tömege, 
töltése. Az atommag és az 
elektronburok méretviszonyai. 
Kölcsönhatások az atomban, 
elektrosztatikus erő [és magerő]1. 

A protonok, neutronok és 
elektronok számának 
megállapítása a semleges 
atomban. [Az atommagot alkotó 
protonok és neutronok összesített 
tömegének kiszámítása és 
összevetése az atommag 
tömegével, a különbség 
összefüggése a magerőkkel.] 

M: Számítógépes animáció a 
Rutherford-féle szórási 
kísérletről. Hasonlatok gyűjtése 
az atommag és az elektronburok 
méretviszonyaira az ezekkel 
kapcsolatban végzett számítások 
alapján. 

Fizika: tömeg, 
sűrűség, elektromos 
töltés, Coulomb-
törvény, erő. 

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, 

izotópok és jelölésük. 

Radioaktivitás (Becquerel, Curie 

házaspár), az izotópok 

előfordulása és alkalmazási 

területei (C-14 módszer, K-Ar 

[A relatív atomtömeg 

kiszámítása az izotópok 

gyakoriságának ismeretében.] A 

moláris tömegek kapcsolata a 

relatív atomtömegekkel, 

megadásuk, illetve kiszámításuk 

elemek és vegyületek esetében. 

Biológia-

egészségtan: izotópos 

kormeghatározás, a 

radioaktivitás hatása az 

élő szervezetekre. 
 
Fizika: 

                                                           
1 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, 

amelyekről a konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban 
többnyire szükség van az emelt szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 
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módszer, Hevesy György, Szilárd 

Leó, Teller Ede).  

 sugárvédelem, 

atomenergia, 

radioaktivitás, 

magreakciók, alfa-, 

béta-, gamma-

sugárzás, neutron, 

felezési idő 
 
Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: eltérő 

tudósítások a 

ugyanarról az 

eseményről. 
 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború; az 

ötvenes-nyolcvanas 

évek nemzetközi 

politikája, a tudósok 

felelőssége. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és 

hullámtermészete. A 

pályaenergiát befolyásoló 

tényezők, elektronhéj, alhéj. 

Alapállapot és gerjesztett állapot. 

Az elektronok elektronfelhőben 

való elhelyezkedését 

meghatározó törvények és az 

elektronszerkezet megjelenítési 

módjai. A párosítatlan elektronok 

jelentősége a reakciókészség 

szempontjából (szabad gyökök 

[és hatásuk az élő szervezet 

molekuláira]).  

Az egyes atomok 

elektronszerkezetének felírása, 

különböző megjelenítési módok 

(pl. cellás ábrázolás) 

használatával. 

M: Lángfestés különféle 

fémek ionjaival. Információk a 

tűzijátékok színeit okozó 

ionokkal kapcsolatban. 

[Gyökfogók élettani hatásának 

modellezése (pl. vöröshagyma-

reszelék hatása oszcilláló 

reakciókban).] 

Fizika: energia, 

energiaminimum, 

elektronhéj, Pauli-elv, 

állóhullám. 

A periódusos rendszer 

Az elemek periodikusan 

változó tulajdonságainak 

elektronszerkezeti okai 

(vegyértékelektronok száma – 

csoport, elektronhéj – periódus, 

alhéj – mező). A nemesgáz-

elektronszerkezet, a telített héj és 

alhéj energetikai stabilitása, az 

oktettszabály. Elektronegativitás, 

[ionizációs energia, 

elektronaffinitás]. Az atomok és 

Az elemek rendszáma, 

elektronszerkezete, és 

reakciókészsége közötti 

összefüggések megértése és 

alkalmazása. 

M: Az azonos csoportban 

lévő elemek tulajdonságainak 

összehasonlítása (pl. halogének 

sóképző hajlama bizonyítására 

végzett kísérletek). Az elektronok 

leadására, ill. felvételére való 

hajlam periódusokon, ill. sorokon 

Biológia-

egészségtan: biogén 

elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, 

taszítás, ionizációs 

energia. 
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ionok méretének változása a 

csoportokban és a periódusokban. 

belüli változásának szemléltetése 

kísérletekkel (pl. a nátrium, 

kálium, magnézium és kalcium 

vízzel való reakciójának 

összehasonlítása, illetve az egyes 

halogének és halogenidionok 

közötti reakciók, vagy a reakciók 

hiányának értelmezése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elemi részecske, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia, főhéj, 

alhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

Tematikai 

egység 
Kémiai kötések és kölcsönhatások 

halmazokban 

Órake

ret 4 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, 

fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-

karbonát-ion, nitrátion, foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek 

képletei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak 

magyarázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai 

alapján. A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. 

A molekulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket 

alakító tényezők hatásának megértése. A molekulák polaritását 

meghatározó tényezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a 

másodlagos kötések erőssége közötti összefüggések megértése. Az 

atomok közötti kötések típusának, erősségének és számának becslése 

egyszerűbb, egyértelmű példákon a periódusos rendszer használatával. 

A kristályrácstípusok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő 

részecskék tulajdonságai és a közöttük lévő kölcsönhatások 

ismeretében. Ismert szilárd anyagok csoportosítása kristályrácstípusuk 

szerint, fizikai és kémiai tulajdonságaik magyarázata a rács pontjaiban 

lévő részecskék közötti kölcsönhatások erőssége alapján. A kémiai 

szerkezet és a biológiai funkció összefüggésének felvázolása a 

hidrogénkötések példáján. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Halmazok 
A kémiai kötések kialakulásának 
oka, az elektronegativitás szerepe. 
Molekulák és nem molekuláris 
struktúrák kialakulása. Az anyagi 
halmazok mint sok részecskéből 
erős elsőrendű kémiai kötésekkel, 
illetve gyengébb másodrendű 

A szerkezet és a 
tulajdonságok összefüggései 
közül annak megértése, hogy a 
halmazok makroszkopikus 
tulajdonságait (pl. elektromos és 
hővezetés, olvadás-, ill. 
forráspont, oldhatóság, 
keménység, megmunkálhatóság) 

Magyar nyelv és 
irodalom: Karinthy 
Frigyes. 
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kölcsönhatásokkal kialakuló 
rendszerek. 

a halmazokat felépítő részecskék 
sajátságai és a közöttük lévő 
kölcsönhatások jellege határozza 
meg. 

M: Pl. Karinthy Frigyes: 
„Tanár úr kérem” – 
„Kísérletezem” (részletek). 

Ionos kötés és ionrács 
Egyszerű kationok és anionok 
kialakulása és töltésének függése 
az atom elektronszerkezetétől. Az 
ionos kötés mint elektrosztatikus 
kölcsönhatás; létrejöttének 
feltétele, következményei (magas 
olvadáspont, nagy keménység, 
vízoldékonyság, elektromos 
vezetés olvadékban és vizes 
oldatban). 

Az ionvegyületek tapasztalati 
képlete szerkesztésének 
készségszintű begyakorlása. 
M: Kísérletek ionos vegyületek 
képződésére (pl. nátrium és klór 
reakciója). Animációk az 
ionvegyületek képződésekor 
történő elektronátadásról. Szilárd 
ionos vegyületek olvadéka, ill. 
ionos vegyületek vizes oldata 
elektromos vezetésének 
vizsgálata. 

Biológia-
egészségtan: 
biológiailag fontos 
ionvegyületek. 

 
Fizika: 

elektrosztatikai 
alapjelenségek. 

Fémes kötés és fémrács 
A fémes kötés kialakulása és 

jellemzői. A fémek ellenállásának 
változása a hőmérséklet 
emelkedésével. [A fémek 
hővezetésének, színének és 
jellegzetes fényének 
anyagszerkezeti magyarázata.] A 
fémes kötés elemenként változó 
erőssége; ennek hatása a fémek 
fizikai tulajdonságaira (pl. 
olvadáspontjára, keménységére). 

A fémek kis 
elektronegativitása, az 
elmozdulásra képes (delokalizált) 
elektronfelhő és az 
elektronvezetés, illetve 
megmunkálhatóság közötti 
összefüggések megértése, 
alkalmazása. 

M: Animációk és kísérletek a 
fémek elektromos vezetéséről. 

Biológia-
egészségtan: 
biológiailag fontos 
könnyű- és 
nehézfémek. 

Fizika: hővezetés, 
a mozgási energia és a 
hőmérséklet 
kapcsolata, 
olvadáspont, 
forráspont, 
elektrosztatikai 
alapjelenségek, 
áramvezetés, 
fényelnyelés, 
fénykisugárzás, 
elektromos ellenállás 
és mértékegysége, 
párhuzamos és soros 
kapcsolás, elektromos 
áram és 
mértékegysége, 
feszültség és 
mértékegysége, 
színképek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös 

kovalens kötés kialakulásának 

feltételei. Kötéspolaritás. Kötési 

energia. Kötéstávolság. [Átmenet 

a kovalens és az ionos kötés 

A kötés polaritásának 

megállapítása az 

elektronegativitás-különbség 

alapján. A kötések erősségének 

összehasonlítása az elektronpárok 

száma, illetve a 

Fizika: 

energiaminimum. 

 

Fizika; 

matematika: vektorok. 
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között, polarizáció.] Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus 

tulajdonságai (az erős kovalens 

kötés mint az atomrácsos 

anyagok különlegesen nagy 

keménységének, magas 

olvadáspontjának és 

oldhatatlanságának oka). 

vegyértékelektronok atommagtól 

való távolsága alapján. A kötési 

energia és a kötéstávolság közötti 

összefüggés használata.  

M: Animációk a kovalens 

kötés kialakulásáról, a kötő 

elektronpárok atommagok körüli 

elhelyezkedését ábrázoló térbeli 

modellek. Keménységvizsgálatok 

(pl. üveg karcolása gyémánttal 

vagy más atomrácsos anyaggal). 

Információk az atomrácsos 

anyagok ipari felhasználásáról. 

Molekulák 

A molekulák képződése és 

alakja (lineáris, síkháromszög, 

tetraéder, piramis és V-alak). 

Kötésszög. Összegképlet és 

szerkezeti képlet. A molekulaalak 

mint az elektronpárok egymást 

taszító hatásának, valamint a 

nemkötő elektronpárok kötő 

elektronpárokénál nagyobb 

térigényének következménye. A 

molekulapolaritás mint a 

kötéspolaritás és a molekulaalak 

függvénye. 

A molekulák 

összegképletének kiszámítása a 

tömegszázalékos 

elemösszetételből. A molekulák 

szerkezeti képletének 

megszerkesztése az összegképlet 

alapján, a kötésszög becslése. A 

molekula polaritásának 

megállapítása. 

M: Kísérlet a poláris, illetve 

apoláris molekulák által alkotott 

folyadéksugarak 

elektrosztatikusan feltöltött 

műanyagrúddal való eltérítésére. 

Molekulamodellező készletek 

használata és/vagy 

molekulamodellek készítése 

hétköznapi anyagokból. 

Számítógépes molekulaszerkezet-

rajzoló programok segítségével 

létrehozott 3D-s 

molekulamodellek készítése, 

alkalmazása. Információk az 

állandó, ill. a többszörös 

súlyviszonyok törvényének 

történeti jelentőségéről. 

Fizika: töltések, 

pólusok. 

Másodrendű kötések és 

molekularács 

A másodrendű kölcsönhatások 

fajtái tiszta halmazokban 

(diszperziós, dipólus-dipólus és 

hidrogénkötés) erőssége és 

kialakulásának feltételei, 

jelentőségük. A molekularácsos 

anyagok fizikai tulajdonságai. A 

molekulatömeg, a polaritás és a 

Közel azonos moláris tömegű, 

de különböző másodrendű 

kötésekkel jellemezhető 

molekularácsos anyagok olvadás- 

és forráspontjának 

összehasonlítása, a tendenciák 

felismerése.  

M: Kísérletek a másodrendű 

kötések fizikai tulajdonságokat 

befolyásoló hatásának 

Biológia-

egészségtan: a 

másodrendű kötések 

szerepe a biológiailag 

fontos vegyületekben 

 

Fizika: energia és 

mértékegysége, forrás, 

forráspont, 

töltéseloszlás, 
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részecskék közötti 

kölcsönhatások kapcsolata, 

összefüggése az olvadásponttal és 

forrásponttal. 

szemléltetésére (pl. 

„buborékverseny” lezárt hosszú 

kémcsövekben lévő apoláris, 

poláris, ill. hidrogénkötést is 

tartalmazó folyadékok 

megfordításakor, illetve ilyen 

folyadékokból létrehozott csíkok 

„párolgási versenye”). Apoláris 

anyagok, ill. ionvegyületek 

oldódása halogénezett 

szénhidrogénből, vízből és 

benzinből létrehozott háromfázisú 

folyadékrendszerben. 

Molekularácsos anyagok olvadás- 

és forráspontját tartalmazó 

grafikonok és táblázatok 

elemzése. Információk a 

másodrendű kölcsönhatások élő 

szervezetben játszott fontos 

szerepéről (pl. a hidrogénkötés 

szerepe az öröklődésben). 

tömegvonzás, dipólus. 

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok 

képződése, töltése és 

térszerkezete, datív kötés 

[ligandum, koordinációs szám]. 

Példák a mindennapi élet fontos 

összetett ionjaira (oxónium, 

ammónium, hidroxid, karbonát, 

hidrogén-karbonát, nitrát, [nitrit,] 

foszfát, szulfát, acetát [szulfit, 

formiát]) és komplexeire: 

karbonil (CO-mérgezés), [kobalt 

(páratartalom-kimutatás), réz(II) 

víz és ammónia komplexe, ezüst 

ammónia komplexe]. 

Összetett és komplex ionokat 

tartalmazó vegyületek képletének 

szerkesztése. 

M: Összetett és komplex 

ionokat tartalmazó vegyületek 

térszerkezetének ábrázolása 

számítógépes molekulaszerkezet-

rajzoló programokkal, ill. 

modellekkel. Komplex ionok 

képződésével járó jellemző 

és/vagy érzékeny reakciók 

használata egyes ionok 

kimutatására. Jód oldódása 

vízben, ill. kálium-jodid-oldatban 

(a „Lugol-oldat” létrejöttének 

magyarázata). 

Biológia-

egészségtan: az 

élővilágban fontos 

komplexek. 

 

Fizika: 

fényelnyelés, 

fényvisszaverés, a 

színek összegezése, a 

látható spektrum 

részei, kiegészítő 

színek. 

Kristályrácsok 
A rácstípusok összefoglaló 

áttekintése: ionrács, fémrács, 
atomrács, molekularács. Az egyes 
rácstípusok jellemzőinek 
megjelenése az átmeneti 
rácsokban (grafitrács [az ionrács 
és a molekularács közötti 
átmenetet jelentő rácsok]). A 
rácsenergia és nagyságának 
szerepe a fizikai és kémiai 
folyamatok lejátszódása 
szempontjából.  

Az atomok között kialakuló 
kötések típusának, erősségének és 
számának becslése egyszerűbb 
példákon a periódusos rendszer 
használatával. A molekulák, 
illetve összetett ionok között 
kialakuló kölcsönhatások 
típusának megállapítása, 
erősségének becslése. Különféle 
rácstípusú anyagok fizikai 
tulajdonságainak összehasonlító 
elemzése. 
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A kristályos és amorf szilárd 

anyagok; a részecskék rendezettsége. 

[Rácsállandó, koordinációs szám, 

elemi cella.] 

 

Tematikai 

egység Anyagi rendszerek 
Órake

ret 12 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-

változás, keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó 

folyamatok, hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, 

oldatok töménységének megadása tömegszázalékban és 

térfogatszázalékban, kristálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, 

heterogén, illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, 

szerepük felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a 

környezetben. Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis 

értelmezése. Oldhatóság és megadási módjainak alkalmazása. Az 

oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, 

ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az 

oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások 

értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma 

és az állapothatározók közötti 

összefüggések: Avogadro 

törvénye, moláris térfogat, 

abszolút, ill. relatív sűrűség, 

egyszerű gáztörvények, egyesített 

gáztörvény (pV/T = állandó) [és a 

tökéletes (ideális) gázok 

állapotegyenlete (pV = nRT)]). A 

gázok relatív sűrűségének 

jelentősége gázfejlesztés esetén, 

illetve a mérgezések, robbanások 

elkerülése érdekében. A gázok 

diffúziója. A gázelegyek mint 

homogén többkomponensű 

rendszerek, összetételük 

megadása, átlagos moláris 

tömegük kiszámítási módja.  

A gázokra és gázelegyekre 

vonatkozó törvények, 

összefüggések használata 

számolási feladatokban. 

M: Gázok keletkezésével és a 

gázok hőmérséklete, ill. nyomása 

közötti összefüggés 

szemléltetésével kapcsolatos 

kísérletek (pl. fecskendőben, ill. 

ágyúkísérlet füstnélküli lőporral, 

pénzérme kivétele a víz alól 

száraz kézzel). A gázok 

diffúziójával kapcsolatos 

kísérletek (pl. az ammónia- és a 

hidrogén-klorid-gáz eltérő 

diffúziósebessége levegőben). 

Információk az éghető gázok és 

gőzök robbanási határértékeiről. 

Biológia-

egészségtan: légzési 

gázok, szén-dioxid-

mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, 

Celsius- és Kelvin-

skála, állapotjelző, 

gáztörvények, 

kinetikus gázmodell. 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége 

A „hasonló a hasonlóban 

oldódik jól”-elv és az általános 

Biológia-

egészségtan: diffúzió, 
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és viszkozitása. A 

molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések kapcsolata, 

összefüggése a [felületi 

feszültséggel, viszkozitással,] 

forrásponttal; a forráspont 

nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az 

oldódás mechanizmusa és 

sebességének befolyásolása. Az 

oldhatóság fogalma, függése az 

anyagi minőségtől, 

hőmérséklettől és a gázok 

esetében a nyomástól. Az oldódás 

és kristálykiválás mint dinamikus 

egyensúlyra vezető fizikai 

folyamatok; telített, telítetlen és 

túltelített oldat. Az oldódás 

energiaviszonyai, az oldáshő 

összefüggése a rácsenergiával és 

a szolvatációs (hidratációs) hővel. 

Az oldatok összetételének 

megadása (tömeg-, térfogat- [és 

anyagmennyiség-] törtek, ill. -

százalékok, tömeg- és 

anyagmennyiség-koncentráció). 

Adott töménységű oldat készítése. 

[Oldatkészítés kristályvizes 

sókból.] Oldatok hígítása, 

töményítése, keverése. Ozmózis. 

iskolában végzett elegyítési 

próbák eredményeinek 

magyarázata a részecskék 

polaritásának ismeretében. 

Oldhatósági görbék készítése, ill. 

elemzése. Számolási feladatok az 

oldatokra vonatkozó 

összefüggések alkalmazásával.  

M: Víz és apoláris 

folyadékok felületi 

feszültségének kísérleti 

összehasonlítása (pl. 

zsilettpengével, fogpiszkálóval). 

A víz forráspontja 

nyomásfüggésének bemutatása 

(pl. a gőztér külső jeges hűtésével 

zárt rendszerben). 

Modellkísérletek endoterm, ill. 

exoterm oldódásokra, ill. 

kristálykiválásokra (pl. nátrium-

tioszulfát endoterm oldódásának 

használata önhűtő poharakban, 

nátrium-acetát exoterm 

kristályosodásának használata 

kézmelegítőkben). Kísérletek és 

gyakorlati példák gyűjtése az 

ozmózis jelenségére (gyümölcsök 

megrepedése desztillált vízben, 

összefonnyadása tömény 

cukoroldatban, hajótöröttek 

szomjhalála). 

ozmózis, plazmolízis, 

egészségügyi 

határérték, fiziológiás 

konyhasóoldat, 

oldatkoncentrációk, 

vér, sejtnedv, 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: felületi 

feszültség, viszkozitás, 

sebesség, hő és 

mértékegysége, 

hőmérséklet és 

mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia, elektromos 

ellenállás, elektromos 

vezetés. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

aránypárok. 

Kolloid rendszerek 
A kolloidok mint a homogén és 
heterogén rendszerek határán 
elhelyezkedő, különleges 
tulajdonságokkal bíró és nagy 
gyakorlati jelentőségű rendszerek. 
A kolloid mérettartomány 
következményei (nagy fajlagos 
felület és nagy határfelületi 
energia, instabilitás). A kolloid 
rendszerek fajtái (diszperz, 
asszociációs és makromolekulás 
kolloidok) gyakorlati példákkal. 
A kolloidok közös jellemzői 
(Brown-mozgás, Tyndall-
effektus) és vizsgálata 
[ultramikroszkóp, Zsigmondy 
Richárd]. Kolloidok stabilizálása 
és megszüntetése, környezeti 

M: Különféle kolloid rendszerek 
(emulziók, habok, gélek, 
szappanoldat, fehérjeoldat stb.) 
létrehozása és vizsgálata tanórán 
és otthon konyhai, illetve 
fürdőszobai műveletek során. 
Információk a ködgépek 
koncerteken, színházakban való 
használatáról. Adszorpciós 
kísérletek [és a kromatográfia 
elvének demonstrálása] (pl. 
málnaszörp színanyaga vagy 
ammóniagáz megkötése aktív 
szénen [színezékek szétválasztása 
szilkagél töltetű 
oszlopkromatográfiával]. 
Információk a nanotechnológia 
által megoldott problémákról. 

Biológia-
egészségtan: 
biológiailag fontos 
kolloidok, adszorpció, 
fehérjék, gél és szol 
állapot. 

 
Fizika: nehézségi 

erő. 



 

82 

vonatkozások (szmog, 
szmogriadó).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, 

exoterm, endoterm, állapotjelző, dinamikus egyensúly, ideális gáz, moláris 

térfogat, gáztörvény, relatív sűrűség, diffúzió, átlagos moláris tömeg, oldat, 

oldószer, oldott anyag, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-százalék, 

anyagmennyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis, kristályos és 

amorf anyag, adszorpció. 

 

Tematikai 

egység A kémiai reakciók általános jellemzése 
Órake

ret 12 óra 

Előzetes tudás 
Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás 

törvénye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, 

redoxireakció. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti 

összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a 

reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség 

értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének értelmezése, a 

reakciósebességet befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata, az 

összefüggések alkalmazása, a katalizátorok hatása a kémiai reakciókra. 

A dinamikus egyensúly fogalmának általánosítása; kémiai egyensúly 

esetén az egyensúlyi állandó reakciósebességekkel, illetve az egyensúlyi 

koncentrációkkal való kapcsolatának megértése. Az egyensúlyt 

megváltoztató okok és következményeik elemzése, a Le Châtelier–

Braun-elv alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A kémiai reakciók feltételei és 
a kémiai egyenlet 

A kémiai reakciók 
létrejöttének feltétele, a hasznos 
(megfelelő energiájú és irányú) 
ütközés; az aktiválási energia és 
az aktivált komplex fogalma, az 
energiadiagram értelmezése 
[Polányi Mihály]. A kémiai 
reakciókat megelőző és kísérő 
fizikai változások. A kémiai 
egyenlet típusai, szerepe, 
felírásának szabályai, a 
megmaradási törvények, 
sztöchiometria. Az ionegyenletek 
felírásának előnyei. 

A keletkezett termékek, ill. a 
szükséges kiindulási anyagok 
tömegének kiszámítása a 
reakcióegyenlet alapján 
(sztöchiometriai feladatok). Az 
atomhatékonyság növelése mint a 
zöld kémia egyik alapelve, ezzel 
kapcsolatos egyszerű számítások. 

M: Az aktiválási energia 
szerepének bemutatása (pl. a 
Davy-lámpa működésének 
magyarázata, a gyufa működése, 
durranógáz robbanása hő hatására, 
klórdurranógáz robbanása vakuval 
előállított UV-fény hatására). 
Információk az aktivált komplex 
élettartamáról (fs nagyságrend). A 
részecskék ütközésének 
fontossága, ennek szemléltetése 

Biológia-
egészségtan: 
aktiválási energia.  

 
Fizika: a 

hőmérséklet és a 
mozgási energia 
kapcsolata, rugalmas 
és rugalmatlan 
ütközés, impulzus 
(lendület), ütközési 
energia, megmaradási 
törvények (energia, 
tömeg). 

 
Matematika: 

százalékszámítás. 
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két szilárd anyag keverésével, 
majd oldatban történő 
reakciójával. 

A kémiai reakciók 
energiaviszonyai 
A képződéshő és a reakcióhő; a 
termokémiai egyenlet. Hess 
tétele. A kémiai reakciók 
hajtóereje az energiacsökkenés és 
a rendezettségcsökkenés. 
Hőtermelés kémiai reakciókkal az 
iparban és a háztartásokban (égés, 
exoterm kémiai reakciókkal)  

A reakcióhő (pl. égéshő) 
kiszámítása ismert képződéshők 
alapján, ill. ismeretlen képződéshő 
kiszámítása ismert reakcióhőből 
és képződéshőkből. 

M: Különböző reakcióutak 
összesített reakcióhőjének 
összevetése, a folyamatok 
ábrázolása energiadiagramon (pl. 
szén égése szén-dioxiddá, ill. szén 
égése szén-monoxiddá, majd a 
szén-monoxid égése szén-
dioxiddá, vagy kalcium reakciója 
vízzel és a hidrogén elégetése, ill. 
kalcium elégetése, majd a 
kalcium-oxid reakciója vízzel).  

Biológia-
egészségtan: ATP, 
lassú égés, a 
biokémiai folyamatok 
energiamérlege. 

 
Fizika: a hő és a 

belső energia 
kapcsolata, II. főtétel, 
az energiagazdálkodás 
környezetvédelmi 
vonatkozásai. 

 

Matematika: 
műveletek negatív 
előjelű számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozásának jelentősége a 

háztartásokban (főzés, hűtés) és 

az iparban (robbanások). A 

reakciósebesség függése a 

hőmérséklettől, ill. a 

koncentrációktól, a katalizátor 

hatása.  

M: A hőmérséklet és a 

koncentráció reakciósebességre 

gyakorolt hatásának szemléltetése 

kísérletekkel (pl. Landolt-reakció 

vagy más „órareakció”, ill. 

hangyasav és brómos víz 

reakciójakor) és/vagy ilyen 

kísérletek tervezése (pl. 

fixírsóoldat és sósavoldat 

reakciója kapcsán). Kísérletek a 

katalizátor szerepének 

szemléltetésére (pl. hidrogén-

peroxid bomlásának katalízise 

barnakőporral, vagy cink és 

ammónium-nitrát vagy alumínium 

és jód vízzel katalizált reakciója). 

Információk a gépkocsikban lévő 

katalizátorokról és az enzimek 

élelmiszeriparban, ill. a 

gyógyászatban való 

alkalmazásáról. 

Biológia-

egészségtan: 

katalizátor, az 

enzimek szerepe. 

 

Fizika: 

mechanikai sebesség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai 

egyensúlyi állapot kialakulásának 

feltételei és jellemzői. Az 

egyensúlyi állandó és a 

tömeghatás törvénye. A Le 

Châtelier–Braun-elv 

érvényesülése és a kémiai 

egyensúlyok befolyásolásának 

A dinamikus kémiai 

egyensúlyban lévő rendszerre 

gyakorolt külső hatás 

következményeinek 

megállapítása. Számolási 

feladatok: egyensúlyi 

koncentráció, egyensúlyi állandó, 

átalakulási százalék, ill. a 

disszociációfok kiszámítása. 

Biológia-

egészségtan: 

homeosztázis, 

ökológiai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, 
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lehetőségei, valamint ezek 

gyakorlati jelentősége az iparban 

(pl. ammóniaszintézis) és a 

háztartásban (pl. szódavíz 

készítése, szénsavas italok 

tárolása). A mészégetés – 

mészoltás – a mész megkötése 

mint körfolyamat. Példák a 

gyakorlatban egyirányú, illetve 

megfordítható folyamatokra,  

M: Információk az egyensúly 

dinamikus jellegének 

kimutatásáról (Hevesy György). A 

kémiai egyensúly koncentráció-, 

hőmérséklet-, ill. 

nyomásváltoztatással való 

befolyásolását szemléltető 

kísérletek (pl. a kobalt akva- és 

klorokomplexeivel), ill. a fejjel 

lefelé fordított átlátszó 

szódásüvegből a szén-dioxid egy 

részének kiengedése). Nagy 

felületű szilárd anyag katalitikus 

hatása a szén-dioxidot és 

szénsavat tartalmazó túltelített 

rendszer metastabilis állapotának 

megbontására (pl. Cola Light és 

Mentos kísérlet, valamint ennek 

modellezése többféle szilárd 

anyaggal és szénsavas üdítőkkel, 

ill. szódavízzel). Számítógépes 

animáció vagy interaktív 

modellező szoftver használata az 

egyensúlyok befolyásolásának 

szemléltetésére. 

grafikonelemzés, a 

folyamatok iránya, a 

termodinamika II. 

főtétele. 

A kémiai reakciók 

csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma 

szerint: bomlás, egyesülés, 

disszociáció, kondenzáció. 

Részecskeátmenet szerint: sav-

bázis reakció, redoxireakció. 

Vizes oldatban: 

csapadékképződés, gázfejlődés, 

komplexképződés. 

Adott kémiai reakciók 

különféle szempontok szerinti 

besorolása a tanult 

reakciótípusokba. 

M: Látványos kísérletekben 

szereplő reakciók besorolása a 

már ismert reakciótípusokba. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex, 

ionegyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás, 

töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel, 

rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly, tömeghatás, 

disszociáció. 

 

Tematikai 

egység Sav-bázis folyamatok 
Órake

ret 12 óra 

Előzetes tudás Sav, bázis, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók 

létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és 

bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal 

való összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése. 
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A sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók 

hidrolízisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége, a 

savi disszociációs állandó és a 

bázisállandó. Lúgok. Többértékű 

savak és bázisok, savmaradék 

ionok. Amfoter vegyületek, 

autoprotolízis, vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy 

adott sav-bázis reakcióban melyik 

anyag játssza a sav és melyik a 

bázis szerepét. 

[A gyenge savak és bázisok 

kiindulási, ill. egyensúlyi 

koncentrációi, 

diszociációállandója, valamint 

disszociációfoka közötti 

összefüggések alkalmazása 

számítási feladatokban.] 

M: Ammónia és hidrogén-

klorid reakciója. 

Biológia-

egészségtan: a szén-

dioxid oldódása 

A kémhatás 

A pH és az egyensúlyi 

oxóniumion, ill. hidroxidion 

koncentráció összefüggése, a pH 

változása hígításkor és 

töményítéskor. Sók hidrolízise. A 

sav-bázis indikátorok működése, 

szerepe az analitikában.  

Erős savak, ill. bázisok pH-

jának kiszámítása (egész számú 

pH-értékek esetében). [Gyenge 

savak, ill. bázisok pH-jának, sav-, 

ill. bázisállandójának 

kiszámítása.] 

M: Sav-bázis 

tulajdonságokkal kapcsolatos 

kísérletek. (Pl. lila virágok 

színének megváltozása tömény 

ammóniaoldat, ill. tömény 

sósavoldat feletti gőztérben, a 

metilnarancs protonált és 

deprotonált változata szerkezeti 

képletének és színének 

bemutatása. Adott koncentrációjú 

egy- és kétértékű sav kiválasztása 

többféle lehetőség közül ismert 

töménységű, indikátort tartalmazó 

lúgoldat segítségével.  

Biológia-

egészségtan: pH, 

kiválasztás, a 

testfolyadékok 

kémhatása, zuzmók 

mint indikátorok, a 

savas eső hatása az 

élővilágra. 

 

Matematika: 

logaritmus. 

Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és 

bázisok reakciójával, 

közömbösítés, ill. semlegesítés, 

savanyú sók. Sóoldatok pH-ja, 

hidrolízis. 

Sav-bázis titrálásokkal 

kapcsolatos számítási feladatok. 

[Adott titráláshoz alkalmas 

indikátor kiválasztása az átcsapási 

tartomány ismeretében.] 

M: „Varázspoharak” (olyan 

kísérletek tervezése és 

kivitelezése különböző 

koncentrációjú és térfogatú sav-, 

illetve lúgoldatok, valamint sav-

Biológia-

egészségtan: sav-bázis 

reakciók az élő 

szervezetben, a 

gyomor 

savtartalmának 

szerepe. 
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bázis indikátorok 

felhasználásával, hogy adott 

sorrendben való összeöntéskor 

mindig történjen színváltozás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó, 

disszociációfok, amfotéria, autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis, 

áltudomány. 

 

Tematikai 

egység Redoxireakciók 
Órake

ret 3 óra 

Előzetes tudás Égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti 

változásának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának 

módja és használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az 

oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati 

példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció 

fogalma oxigénátmenet, ill. 

elektronátadás alapján 

értelmezve. Az oxidációs szám és 

kiszámítása molekulákban és 

összetett [illetve komplex] 

ionokban. Az elektronátmenetek 

és az oxidációs számok 

változásainak összefüggései 

redoxireakciók során. 

[Szinproporció és diszproporció.] 

Az elemeket, illetve vegyületeket 

alkotó atomok oxidációs 

számának kiszámítása. 

Egyszerűbb [és bonyolultabb] 

redoxiegyenletek rendezése 

oxidációs számok segítségével, 

ezekkel kapcsolatos számítási 

feladatok megoldása. 

M: Redoxireakciókon alapuló 

kísérletek (pl. magnézium égése 

és reakciója sósavval, földgázzal 

felfújt mosószerhab meggyújtása 

vizes kézen, szikraeső, jód és 

nátrium-tioszulfát reakciója). 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, 

töltésmegmaradás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás. 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer 

értelmezése az elektronfelvételre 

és -leadásra való hajlam alapján, 

kölcsönösség és viszonylagosság.  

Annak eldöntése, hogy egy 

adott redoxireakcióban melyik 

anyag játssza az oxidálószer, 

illetve a redukálószer szerepét. 

M: Erős oxidálószerek és 

redukálószerek hatását bemutató 

kísérletek (pl. gumimaci 

beledobása olvasztott kálium-

nitrátba és/vagy tömény kálium-

nitrát-oldattal szűrőpapírra festett 

alakzatok égése; alkálifémek, 

illetve alkáliföldfémek reakciója 

vízzel). Információk a puskapor, 

valamint az ezüst-halogenidek 

Biológia-

egészségtan: 

redoxirendszerek a 

sejtekben, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tűzfegyverek. 
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használatán alapuló fényképezés 

történetéről. Kísérlettervezés 

annak megállapítására, hogy a 

hidrogén-peroxid oxidálószerként 

vagy redukálószerként 

viselkedik-e egy reakcióban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, 

redukálószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, 

oldatok, áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a 

redoxireakciók közti összefüggések megértése. A mindennapi 

egyenáramforrások működési elve, helyes használatuk elsajátítása. 

Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai bemutatása. A 

galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való 

gyűjtése és újrahasznosításuk okainak és fontosságának megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési 

követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Bevezető ismétlés 

Fémek reakciója nemfémes 

elemekkel, más fémionok 

oldatával, nem oxidáló savakkal 

és vízzel. A redukálóképesség 

(oxidálódási hajlam), a fémek 

redukálóképességi sora a 

tapasztalatok és az 

elektronegativitás ismeretében. A 

redoxifolyamatok iránya. Fémes 

és elektrolitos vezetés. 

A redoxireakciókról és 

fémekről tanultak alkalmazása 

néhány konkrét reakcióra. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag 

tárolása, változása levegőn, 

reakciók egymás ionjaival, 

savakkal, vízzel.2 

Biológia-

egészségtan: elektromos 

halak, 

elektrontranszportlánc, 

galvánelemek 

felhasználása a 

gyógyászatban, 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, 

feszültség, Ohm-

törvény, ellenállás, 

áramerősség, 

elektrolízis, soros és 

párhuzamos kapcsolás, 

akkumulátor, 

elektromotoros erő, 

Faraday-törvények. 

Galvánelem 

A galvánelemek működésének 

bemutatása a Daniell-elem 

példáján keresztül: felépítése és 

működése, anód- és 

katódfolyamatok. A sóhíd 

szerepe, diffúzió gélekben, 

porózus falon keresztül, pl. 

virágcserépen, tojáshéjon. 

A redukálóképesség és a 

A galvánelemek működési 

elvének megértése, 

környezettudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Egyszerű galvánelem (pl. 

Daniell-elem) vagy Volta-

oszlop készítése. Különféle 

galvánelemek pólusainak 

megállapítása, az 

elektródfolyamatok felírása. 

                                                           
2 Az M betűk után szereplő felsorolások hangsúlyozottan csak ajánlások, ötletek és választható 

lehetőségek az adott téma feldolgozására, a teljesség igénye nélkül. 
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standardpotenciál. Standard 

hidrogénelektród. Elektromotoros 

erő. Galvánelemekkel 

kapcsolatos környezeti 

problémák (pl. nehézfém-

szennyezés, újrahasznosítás).  

Két különböző fém és 

zöldségek vagy gyümölcsök 

felhasználásával készült 

galvánelemek. Információk az 

akkumulátorokról és a 

galvánelemekről. 

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella 

összehasonlítása a galvánelemek 

működésével, egymásba való 

átalakíthatóságuk. Az elektrolízis 

folyamata, ionvándorlás, az 

elektrolizálócella működési 

eleve. Anód és katód az 

elektrolízis esetén. Oldat és 

olvadék elektrolízise. Különböző 

elektrolizálócellák működési 

folyamatai reakcióegyenletekkel. 

A víz (híg kénsavoldat) 

elektrolízise, kémhatás az egyes 

elektródok körül. Az oldatok 

töménységének és kémhatásának 

változása az elektrolízis során. 

Az alkálifémionok, az összetett 

ionok viselkedése elektrolíziskor 

indifferens elektród esetén. A 

nátrium leválása higanykatódon. 

Faraday I. és II. törvénye. A 

Faraday-állandó. 

Klór és nátrium-hidroxid 

előállítása NaCl-oldat 

higanykatódos elektrolízisével, 

túlfeszültség. Az alumínium ipari 

előállítása timföldből, az s-mező 

elemeinek előállítása 

halogenidjeikből. Bevonatok 

készítése – galvanizálás, 

korrózióvédelem. 

Az elektrolizáló 

berendezések működésének 

megértése és használata. 

Környezettudatos magatartás 

kialakítása. 

[A Faraday-törvények 

használata számítási 

feladatokban.]3  

M: Gyakorlati példák: 

akkumulátorok feltöltésének 

szabályai, elemek és 

akkumulátorok feliratának 

tanulmányozása. 

Elektrolízisek: sósavoldat, 

réz-jodid-oldat, nátrium-

klorid-oldat, nátrium-

hidroxid-oldat, nátrium-

szulfát-oldat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív 

elemgyűjtés, galvanizálás. 

 

 

Tematikai 

egység 
Általános és szervetlen kémiai 

számítások 
Órak

eret (10) 

                                                           
3 Szögletes zárójelben ([ ]) szerepelnek azok az opcionális ismeretek és fejlesztési követelmények, 

amelyekről a konkrét tanulócsoport, illetve osztály ismeretében a tanár dönt. Ezekre azonban 
többnyire szükség van az emelt szintű kémia érettségi vizsgán való eredményes szerepléshez. 
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óra4 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a kémiai képlet mennyiségi 

jelentése, a reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro-törvény, 

gáztörvények, szilárd keverékek, vizes oldatok és gázelegyek 

összetételének megadási módjai, pH, galvánelemek, elektrolizálócellák 

működése, Faraday I. és II. törvénye. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, 

elmélyítése és szintetizálása számítási feladatokon keresztül. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Galvánelemek Celladiagramok felírása, az 

elektromotoros erő számítása. 

Biológia-

egészségtan: 

hemoglobin 

vastartalmának 

kiszámítása. 

 

Fizika: fizikai 

mennyiségek, 

mértékegységek, 

átváltás, gáztörvények, 

hőtani alapfogalmak.  

 

Matematika: 

egyenlet írása szöveges 

adatokból, 

egyenletrendezés. 

Elektrolizálócellák A Faraday-törvények 

alkalmazása különböző fémek 

leválasztásánál. 

Porkeverékek és ötvözetek 

összetételével kapcsolatos 

számítások 

Porkeverékek, ötvözetek 

tömeg- és anyagmennyiség-

százalékos összetételével 

kapcsolatos feladatok. Az 

összetevők eltérő oldódásával 

összefüggő számítások. 

Oldatokkal kapcsolatos 

számítások 

Szervetlen vegyületeket 

tartalmazó oldatokkal kapcsolatos 

feladatok: oldhatóság, 

oldatkészítés, összetétel 

megadása százalékokkal (tömeg, 

térfogat, anyagmennyiség) és 

koncentrációkkal 

(anyagmennyiség és tömeg). 

Nehézfém-ionos szennyezések 

határértékeinek számolása. 

Gázokkal és gázelegyekkel 

kapcsolatos számítások 

Gázok keletkezésével és 

reakcióival kapcsolatos feladatok. 

Gázelegyek összetételének, 

abszolút és relatív sűrűségének, 

átlagos moláris tömegének 

számolása. 

Reakcióegyenlettel 

kapcsolatos feladatok 

A reakcióegyenlet 

mennyiségi jelentésének 

felhasználásával megoldható 

                                                           
4 Ez az órakeret az éves órakeret része és a feladatok annál a témakörnél szerepelnek, amelyhez a 

feladat szövege kapcsolódik. Csak számolási feladatok megoldása témájú órák tartása módszertani 
megfontolások miatt nem javasolt. A zárójelben megadott óraszám tájékoztató jellegű és az előző 
részek tartalmazzák azt. 
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szervetlen kémiai feladatok (sav-

bázis, redoxi, csapadékképződési 

és gázfejlődési reakciók során). 

Szervetlen vegyipari 

termeléssel kapcsolatos feladatok 

Vegyipari folyamatokra 

vonatkozó számítások (pl. 

kénsav-, salétromsav-, ammónia- 

és műtrágyagyártással, fémek 

előállításával kapcsolatban), 

kitermelési százalékok és 

veszteségek. Légszennyező gázok 

kibocsátásával, különféle 

mérgező anyagok egészségügyi 

határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi 

jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 

 

 

Tematikai 

egység Hidrogén 
Órake

ret 5 óra 

Előzetes tudás Apoláris kovalens kötés, izotóp, magfúzió, diffúzió, 

redukálóképesség, izotópok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása 

közötti összefüggések megértése.  

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Atomszerkezet, izotópok. [A 

nehézvíz és annak szerepe.] 

Molekulaszerkezet, polaritás, 

halmazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok, 

[diffúziósebesség]. 

Kémiai reakciók: oxigénnel 

(égés, durranógáz) és egyéb 

kovalens hidridek. Robbanáskor 

végbemenő láncreakciók, ezzel 

kapcsolatos katasztrófák. [Kis 

elektronegativitású fémekkel 

szemben oxidálószer (ionos 

hidridek). Intersticiális hidridek.] 

Felhasználás: Léghajók, 

ammóniaszintézis, műanyag- és 

robbanószergyártás, margarin 

előállítása, rakéta hajtóanyaga. 

Előfordulása a világegyetemben 

A hidrogén különleges 

tulajdonságainak és azok 

szerkezeti okainak megértése, 

alkalmazása a felhasználási 

módjainak magyarázatára. 

M: A hidrogén laboratóriumi 

előállítása, durranógázpróba, 

égése. Redukáló hatása réz (II)-

oxiddal, fémek reakciója híg 

savakkal. [A diffúzió bemutatása 

máz nélküli agyaghengeres 

kísérlettel.] 

Fizika: 

hidrogénbomba, 

magreakciók, 

magfúzió, a 

tömegdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: II. 

világháború, a 

Hindenburg léghajó 

katasztrófája. 
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és a Földön. Természetben 

előforduló vegyületei: víz, 

ammónia, szerves anyagok. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer. 

 

 

Tematikai egység Halogének 
Órake

ret 8 óra 

Előzetes tudás Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, 

poláris kovalens kötés, oxidálószer. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő 

tulajdonságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok 

biztonságos használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik 

példáján. Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt 

anyagok is lehetnek mérgezők, minden a mennyiségen és a 

felhasználás módján múlik. Az élettani szempontból jelentős 

különbségek felismerése az elemek és azok vegyületei között. A 

hagyományos fényképezés alapjainak megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonság: legnagyobb 

elektronegativitás, legerősebb 

oxidálószer. Reakció hidrogénnel. 

Előfordulás: ásványokban, 

fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és 

kémiai oldódás 

megkülönböztetése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel 

(halosz = sóképzés), hidrogénnel, 

más halogenidekkel 

(standardpotenciáltól függően). 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. 

Felhasználás: sósav, PVC-

gyártás, vízfertőtlenítés (klórozott 

fenolszármazékok veszélye). 

Élettani hatás: mérgező. 

Hidrogén-klorid: 

Fizikai tulajdonságok. Vizes 

oldata: sósav. Maximális 

töménység. Kémiai reakció, 

A halogénelemek és 

vegyületeik molekulaszerkezete, 

polaritása, halmazszerkezete, 

valamint fizikai és kémiai 

tulajdonságai közötti 

összefüggések megértése, 

alkalmazása, környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével, illetve kálium-

permanganát és sósav 

reakciójával [a kálium-

permanganát és sósav 

reakcióegyenlet rendezése], 

konyhasó előállítása elemeiből. A 

hidrogén-klorid előállítása 

laboratóriumban konyhasóból 

kénsavval. Szökőkútkísérlet 

hidrogén-kloriddal. 

Bróm bemutatása (zárt üvegben). 

Brómos víz reakciójának hiánya 

benzinnel vagy brómos vízből 

Biológia-

egészségtan: a só 

jódozása, a fogkrém 

fluortartalma, 

gyomorsav, kiválasztás 

(kloridion), a jód 

szerepe. 

 

Fizika: az 

energiafajták 

egymásba való 

átalakulása, 

elektrolízis, 

légnyomás. 

 

Földrajz: sóbányák. 
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illetve a reakció hiánya 

különböző fémek esetében. 

Előfordulás: gyomorsav-

gyomorégés, háztartási sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, 

vizes oldatának kémhatása, 

veszélyei. (Semmelweis Ignác: 

klórmeszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen 

szénhidrogének kimutatása 

addíciós reakcióval. Élettani 

hatás: maró, nehezen gyógyuló 

sebeket okoz. 

Jód 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: hidrogénnel, fémekkel. 

Felhasználás: jódtinktúra. 

Előfordulás: tengeri 

élőlényekben, pajzsmirigyben 

(jódozott só). 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, 

halmazszerkezet. 

[A saverősség változása a 

csoportban – a kötés polaritása.] 

bróm extrakciója/kioldása 

benzinnel, brómos víz reakciója 

étolajjal vagy olajsavval. 

[Brómos víz reakciója nátrium-

hidroxid-oldattal.] 

Jód szublimációja, majd 

kikristályosodása hideg felületen. 

Jód oldhatóságának vizsgálata 

vízben, alkoholban, benzinben. 

Jód és alumínium reakciója. 

Keményítő kimutatása jóddal 

krumpliban, lisztben, 

pudingporban. Halogenidionok 

megkülönböztetése ezüst-

halogenid csapadékok 

képzésével. Információk a 

halogénizzókról. 

Kulcsfogal

mak/fogalmak 

Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás 

sóoldat, szublimáció. 

 

12.évfolyam 
 

Tematikai egység Az oxigéncsoport 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, allotróp módosulat, sav, oxidálószer, 

freon, oxidációs szám. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, 

összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és 

alkalmazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. 

A kénvegyületek változatossága okainak megértése. A környezeti 

problémák iránti érzékenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány 

megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési 

követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp 

Az oxigéncsoport 

elemeinek és vegyületeiknek 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 
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módosulat – a dioxigén és az 

ózon molekulaszerkezete. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: oxidok, 

hidroxidok, oxosavak képződése. 

Előállítás: iparban és 

laboratóriumban. 

Felhasználás: lángvágó, 

lélegeztetés, kohászat. A vízben 

oldott oxigén oldhatóságának 

hőmérsékletfüggése.  

Ózon 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: Sok anyaggal 

szemben nagy reakciókészség, 

bomlékony. 

Az ózon keletkezése és 

elbomlása, előfordulása. A 

magaslégköri ózonréteg szerepe, 

vékonyodásának oka és 

következményei. Élettani hatás: 

az ózon mint fertőtlenítőszer, a 

felszínközeli ózon mint veszélyes 

anyag (szmog, fénymásolók, 

lézernyomtatók).  

áttekintése, a szerkezet és 

tulajdonságok közötti 

kölcsönhatások megértése és 

alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: A tellúr felfedezése 

(Müller Ferenc). 

Az oxigén előállítása, 

egyszerű kimutatása (a 

parázsló gyújtópálcát lángra 

lobbantja). Oxigénnel és 

levegővel felfújt PE-zacskók 

égetése. Különböző anyagok 

égetése, pl. fémek, metán, 

hidrogén, papír. 

kapcsolata, 

oxigénszállítás. 

 

Földrajz: a légkör 

szerkezete és 

összetétele. 

Hidrogén-peroxid 

Molekulaszerkezet: alak, 

polaritás, halmazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságai. Kémiai 

tulajdonság: bomlás 

[diszproporció], a bomlékonyság 

oka. Oxidálószer és redukálószer. 

Felhasználás: rakéta-üzemanyag, 

hajszőkítés, fertőtlenítés, 

víztisztítás (Hyperol). 

M: Vízzel kapcsolatos 

kísérletek felidézése: a 

megdörzsölt üvegrúd eltéríti a 

vékony vízsugarat, oldhatósági 

próbák vízben: pl. konyhasó, 

kálium-permanganát, alkohol, 

olaj, jód. 

Hajtincs szőkítése ammóniás 

hidrogén-peroxiddal. Jodid-

ionok oxidációja hidrogén-

peroxiddal és a keletkező jód 

kimutatása keményítővel. A 

hidrogén-peroxid bomlása 

katalizátor hatására. [Kálium-

permanganát és hidrogén-

peroxid reakciója, az egyenlet 

rendezése.] 

Biológia-egészségtan: a 

víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különleges 

tulajdonságai, 

hőtágulás, a hőtágulás 

szerepe a természeti és 

technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld 

vízkészlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Halmazszerkezet: allotróp 

módosulatok. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: égése. 

Előfordulás: terméskén, kőolaj 

(kéntelenítésének 

A kén és egyes vegyületei 

gyakorlati jelentőségének 

megértése, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: A kén olvasztása és 

lehűtése vízzel, a változások 

Biológia-

egészségtan: zuzmók 

mint indikátorok, a 

levegő szennyezettsége. 
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környezetvédelmi jelentősége), 

vegyületek: szulfidok (pirit, 

galenit), szulfátok stb., 

fehérjékben. Felhasználás: 

növényvédő szerek, 

kénsavgyártás, a gumi 

vulkanizálása. 

Hidrogén-szulfid (kénhidrogén) 

Molekulaszerkezet, 

halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonság: sav-bázis és redoxi 

tulajdonságok. Élettani hatás: 

mérgező. Előfordulás: 

gyógyvizekben. 

Kén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: reakció vízzel. 

Előfordulás: fosszilis 

tüzelőanyagok égetésekor. 

Élettani hatás: mérgező. 

Felhasználása: boroshordók 

fertőtlenítése, kénsavgyártás. 

Kénessav 

Keletkezése: kén-dioxid és víz 

reakciójával: savas eső 

kialakulásának okai, káros 

hatásai. Szulfitok a borban. 

Kén-trioxid 

Molekulaszerkezet. Előállítás: 

kén-dioxidból. Kémiai reakció: 

vízzel kénsavvá alakul. 

Kénsav 

Molekulaszerkezet, 

halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: sav-bázis, redoxi: 

fémekkel való reakció, 

passziválás, szenesítés. Kétértékű 

sav – savanyú só. Kénsavgyártás. 

Felhasználás: pl. akkumulátorok, 

nitrálóelegyek. 

Szulfátok  

A szulfát-ion elektronszerkezete, 

térszerkezete, glaubersó, gipsz, 

rézgálic, [barit, timsó].  

Nátrium-tioszulfát 

Reakciója jóddal [jodometria]. 

Felhasználása fixírsóként. 

okainak elemzése. Kénszalag 

égetése, reakció fémekkel, pl. 

cink és kén reakciója. A kén-

hidrogén vizes oldatának 

kémhatásvizsgálata, reakciója 

jóddal. [Csapadékképzés 

különböző fémionokkal, 

redukáló hatás: elnyeletés 

kálium-permanganát-

oldatban.] A kén égésekor 

keletkező kén-dioxid 

felfogása, feloldása vízben, a 

keletkezett oldat 

kémhatásának vizsgálata 

[redukáló hatása kálium-

permanganát-oldatban, 

reakciója kén-hidrogénes 

vízzel, Lugol-oldattal]. Híg 

kénsavoldat kémhatásának 

vizsgálata, tömény kénsav 

hatása a szerves anyagokra: 

porcukorra, papírra, pamutra. 

Különböző fémek oldása híg 

és tömény kénsavban. A ként 

tartalmazó különböző 

oxidációs számú vegyületek, 

pl. szulfidok, szulfitok, 

tioszulfátok és szulfátok és az 

ezeknek megfelelő savak 

összehasonlítása az oxidáló-, 

illetve redukálóhatás 

szempontjából. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező 

gáz, savas eső, kétértékű sav. 

 

Tematikai 

egység Nitrogéncsoport 
Órake

ret 7 óra 

Előzetes tudás Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, 

légszennyező gáz. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, 

legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének 

felismerése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése. 

Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak 

megismerése és válaszkeresés a problémára. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési 

követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Nitrogén 

A nitrogén molekulaszerkezete, 

fizikai tulajdonságai. Kémiai 

tulajdonság: kis reakciókészség a 

legtöbb anyaggal szemben, reakció 

oxigénnel és hidrogénnel. Élettani 

hatás: keszonbetegség. 

Ammónia 

Molekulaszerkezet: alak, 

kölcsönhatások a molekulák 

között. Fizikai tulajdonságok. 

Könnyen cseppfolyósítható. 

Kémiai tulajdonságok: sav-bázis 

reakciók – vízzel, savakkal. 

Előállítás: szintézis és 

körülményei, dinamikus 

egyensúly. Keletkezés: szerves 

anyagok bomlása (WC-szag). 

Felhasználás: pl. ipari hűtők, 

műtrágyagyártás, 

salétromsavgyártás. 

A nitrogén oxidjai 

NO keletkezése villámláskor és 

belső égésű motorokban. NO2 

fizikai tulajdonságai, 

[dimerizáció]. Élettani hatások: 

értágító hatás (Viagra), mérgező 

kipufogógázok, gépkocsi-

katalizátor alkalmazása. 

Felhasználás: salétromsavgyártás. 

N2O: kéjgáz. Élettani hatás: bódít. 

(Davy: érzéstelenítés). 

A nitrogéncsoport 

elemeinek és vegyületeinek 

rövid áttekintése, a szerkezet 

és tulajdonságok közötti 

kölcsönhatások megértése és 

alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Kísérletek folyékony 

levegővel. Ammónia oldódása 

vízben: szökőkútkísérlet. 

Ammónia és HCl-gáz 

reakciója. [Az ammónia 

komplexképzése réz(II)-

szulfáttal.] Információk az 

ipari és biológiai 

nitrogénfixálásról. Nitrogén-

oxidok keletkezése réz és 

tömény salétromsav 

reakciójakor. Salétromsav 

vizes oldatának kémhatás-

vizsgálata különböző 

indikátorokkal. Híg és tömény 

salétromsav reakciója 

különböző fémekkel. Füstölgő 

salétromsav reakciója 

terpentinnel. Csillagszóró 

készítése, vagy görögtűz, vagy 

bengálitűz bemutatása. 

Rajzolás telített KNO3-oldattal 

szűrőpapírra és száradás után 

meggyújtása izzó vasszeggel. 

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén 

körforgásban, a 

levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, 

eutrofizáció, a 

műtrágyák hatása a 

növények fejlődésére, 

a fogak felépítése, a 

sejthártya szerkezete. 

Biolumineszcencia. 

 

Fizika: II. főtétel, 

fény. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Irinyi 

János. 
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Felhasználás: pl. habpatron, 

szülészet, üzemanyag-adalék, 

méhészet. 

Salétromsav  

Molekulaszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: sav-bázis és redoxi. 

Választóvíz, királyvíz. Előállítás: a 

salétromsavgyártás lépései. 

Nitrátok 

A nitrát-ion elektronszerkezete, 

térszerkezete. A nitrátok oxidáló 

hatása. Felhasználás: ammónium-

nitrát: pétisó; kálium-nitrát: 

puskapor. Műtrágyák és szerepük, 

valamint környezeti veszélyeik. 

Eutrofizáció, primőr termékek. 

A nitrogén körforgása a 

természetben, szennyvíztisztítás. 

Azidok előnye és hátránya a 

légzsákokban. Nitritek szerepe a 

tartósításban (pácsók). 

Puskaporkészítés és -égetés. 

Hurkapálca vagy gumimaci 

oxidálása olvasztott kálium-

nitrátban. 

Foszfor 

Az allotróp módosulatok és 

összehasonlításuk. 

A gyufa régen és ma, Irinyi János. 

A foszfor használata a hadiiparban. 

Difoszfor-pentaoxid  

Kémiai tulajdonság: higroszkópos 

(szárítószer), vízzel való reakció 

[dimerizáció].  

Foszforsav 

Molekula- és halmazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonság: reakció vízzel és 

NaOH-dal több lépésben, 

középerős, háromértékű sav – 

savanyú sók, foszfátok, 

hidrolízisük. Felhasználás: 

üdítőitalokban és rozsdaoldó 

szerekben. Élettani hatás. 

Foszfátok  

A foszfátion elektronszerkezete, 

térszerkezete, trisó felhasználása.  

A foszfor körforgása a termé-

szetben. Műtrágyák, mosószerek, 

vízszennyezés – eutrofizáció. A 

fogak és a csontok felépítésében 

játszott szerepe. szolgáló szerves 

vegyületek  

A foszfor és egyes 

vegyületei gyakorlati 

jelentőségének megértése, 

környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: A fehérfoszfor oldódása 

szén-diszulfidban, 

öngyulladása. A vörös- és 

fehérfoszfor gyulladási 

hőmérsékletének 

összehasonlítása vaslapon. 

Információk Irinyi Jánosról és 

a gyufa történetéről. Difoszfor-

pentaoxid előállítása 

vörösfoszfor égetésével, oldás 

vízben, kémhatás vizsgálata. A 

trisó vizes oldatának 

kémhatás-vizsgálata. 

Különböző üdítőitalok 

összetételének elemzése. 

Lumineszcenciás kísérletek. 

Információk a foszfátos és a 

foszfátmentes mosóporok 

összetételéről, működéséről, 

környezeti hatásairól. 
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Foszforeszkálás és fluoreszkálás).  

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia. 

 

 

Tematikai egység Széncsoport 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Atomrács, allotróp módosulat, szublimáció, gyenge sav. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek 

megvizsgálása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, 

összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és 

alkalmazása. A szén-dioxid kvóta napjainkban betöltött szerepének 

megértése. A földkérget felépítő legfontosabb vegyületek: a 

karbonátok és szilikátok jelentőségének megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési 

követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Szén 

A grafit, a gyémánt, a fullerének 

szerkezetének összehasonlítása. 

Fizikai tulajdonságok. Előfor-

dulásuk, felhasználásuk (nano-

csövek). A természetes szenek 

keletkezése, felhasználásuk 

története, környezeti problémái. 

Mesterséges szenek: előállítás, 

adszorpció. 

Szén-monoxid 

[Molekulaszerkezet: datív kötés, 

apoláris jellegének oka.] Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonság: redukálószer – 

vasgyártás, égése. Keletkezése: 

széntartalmú anyagok tökéletlen 

égésekor. Élettani hatás: az életet 

veszélyeztető mérgező hatása 

konkrét példákon keresztül. 

Szén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok (szárazjég, 

szublimáció). Kémiai 

tulajdonság: vízben oldódás 

(fizikai és kémiai) – kémhatás. 

Környezetvédelmi probléma: az 

üvegházhatás fokozódása, 

klímaváltozás. Élettani hatása: 

osztályterem szellőztetése, 

A széncsoport két 

leggyakoribb elemének és 

vegyületeiknek ismerete, a 

szerkezetük és tulajdonságaik 

közötti összefüggések 

megértése és alkalmazása, 

környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: A fa száraz lepárlása, a 

fagáz meggyújtása, 

adszorpciós kísérletek aktív 

szénen málnaszörppel, 

vörösborral, ammóniával. 

Égés (lánggal-izzással). A 

szén-dioxid előállítása, 

felfogása, hatása az égésre 

(gyertyasor üvegkádban), 

szárazjég szublimálása. 

Meszes vízzel való kimutatás 

szívószállal a kifújt levegőből. 

A szénsav kémhatása, 

változása melegítés hatására. 

Karbonátok és hidrogén-

karbonátok reakciója sósavval, 

vizes oldatuk kémhatása. 

Biológia-egészségtan: 

adszorpció, a szén-

dioxid az élővilágban, 

fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-

dioxid szállítás. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: 

karsztjelenségek. 
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fejfájás, borospincében, zárt 

garázsokban összegyűlik, 

kimutatása. 

Szénsav 

A szén-dioxid vizes oldata, savas 

kémhatás. A szén-dioxiddal 

dúsított üdítők hatása a 

szervezetre. (Jedlik Ányos – 

szikvíz.) 

Karbonátok és hidrogén-

karbonátok 

A karbonát-ion elektronszer-

kezete és térszerkezete. Szóda, 

szódabikarbóna, mészkő, dolomit. 

A szén körforgása a 

természetben. 

Szilícium 

Halmazszerkezet és fizikai 

tulajdonság: atomrács, félvezetők. 

Felhasználás: elektronika, 

mikrocsipüzem, ötvözet. 

Előfordulás: ásványok  

Szilikonok szerkezete, 

tulajdonságai, jelentősége 

napjainkban. Szilikon protézisek 

szerepe a testben (előnyök, 

hátrányok). 

Szilícium-dioxid  

Halmazszerkezet. Üveggyártás. 

Atomrácsból amorf szerkezet. 

Újrahasznosítás. 

Szilkátok 

Szilikátok előfordulása 

ásványokban és kőzetekben, 

felhasználásuk. A vízüveg 

tulajdonságai és felhasználása. 

A szilícium és egyes 

vegyületei gyakorlati 

jelentőségének megértése, 

környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Különböző színű 

homokszemcsék vizsgálata 

nagyítóval. Üvegcső hajlítása 

Bunsen-égővel. Öreg 

ablaküvegek alsó vastagodása. 

„Vegyész virágoskertjének” 

készítése vízüvegből és színes 

fémsókból. A „gyurmalin” 

különleges sajátságai. 

Információk az 

üveggyártásról, az üveg 

napjainkban betöltött 

szerepéről, a számítógépről és 

a karbonszálas horgászbotról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf 

anyag, szilikát, szilikon. 

 

 

Tematikai 

egység A fémek általános jellemzése 
Órake

ret 3 óra 

Előzetes tudás Fémes kötés, ötvözet, érc, redukció, galváncellák, standardpotenciál, 

elektrolízis, galvanizálás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő 

tulajdonságaik okainak megértése. A fémek eltérő értékének 

magyarázata az előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és felhasználási 

módjaikkal. 
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Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A fémek előfordulása a 

természetben. Felfedezésük és 

előállításuk története. Szerepük, 

jelentőségük változása a 

történelmi korokban. A fémrács 

szerkezete és jellemzése. A 

fémek fizikai tulajdonságai: 

halmazállapot, olvadáspont, 

sűrűség (könnyű- és 

nehézfémek), megmunkálhatóság 

és ezek összefüggése a 

rácsszerkezettel, elektromos és 

hővezetés, szín és ezek okai. 

Ötvözetek: Az ötvözetek 

fogalma, szerkezetük. A fémek 

kémiai tulajdonságai. A korrózió 

és a korrózióvédelem. Passzív 

állapot, a felületi védelem és az 

ötvözés jelentősége. Helyi elem 

kialakulása. 

A fémek általános 

sajátosságainak ismerete, ezek 

okainak megértése. Fémek 

korrózióvédelme, 

környezettudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Fémdrótok hajlékonysága, 

hővezetése, eltérő színe. 

Információk az ötvözetek 

felhasználásáról. 

Fizika: elektromos és 

hővezetés, sűrűség, 

olvadáspont, 

mágnesesség, szín. 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem. 

 

 

Tematikai 

egység Az s-mező fémei 
Órake

ret 4 óra 

Előzetes tudás Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív 

anyagok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A 

vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes 

kezelése a hétköznapokban. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Alkálifémek 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. 

Előfordulás: vegyületeikben, 

természetes vizekben oldva, 

sóbányákban. Előállítás: 

olvadékelektrolízissel (Davy). 

Alkálifémek és földfémek 

hasonlóságai, illetve eltérő 

sajátságai okainak megértése, 

környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Na, K olvasztása, 

ötvözetképzésük. Na, K 

Biológia-egészségtan: 

a csont kémiai 

összetétele, 

kiválasztás (nátrium- 

és káliumion), 

idegrendszer 

(nátrium- és 

káliumion), 
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Vegyületeik felhasználása: kősó, 

lúgkő, hipó, szóda, 

szódabikarbóna, trisó. 

reakciója fenolftaleines vízzel. 

Lángfestési próbák (pl. kálium-

klorát, keményítő és fémsók 

keverékének kémcsőben való 

hevítésével, vagy sósav, cink és 

fémsó felhasználásával, vagy 

fémsók oldataiba mártott 

hamumentes szűrőpapírdarabok 

meggyújtásával).  

ízérzékelés – sós íz 

fiziológiás sóoldat. 

Alkáliföldfémek  

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: redukálószerek, 

sóképzés, reakció vízzel. 

Vegyületeik felhasználása az 

építőiparban: mészkő, égetett 

mész, oltott mész, gipsz. Élettani 

hatás: kalcium- és 

magnéziumionok szerepe a 

csontokban, izomműködésben. 

Jelentőség: a vízkeménység okai. 

A lágy és a kemény víz (esővíz, 

karsztvíz). A kemény víz káros 

hatásai a háztartásban és az 

iparban. Változó és állandó 

vízkeménység. A vízlágyítás 

módszerei: desztillálás, 

vegyszeres vízlágyítás, 

ioncserélés. A háztartásban 

használt ioncserés vízlágyítás, 

ioncserélő (mosogatógép 

vízlágyító sója). Vízkőoldás: 

savakkal. 

M: Magnézium 

fenolftaleines vízzel való 

reakciója melegítéssel, égése. 

Tojáshéj kiégetése, reakció 

vízzel, fenolftaleinindikátor 

jelenlétében. Gipszöntés. A 

szappan habzása lágy és kemény 

vízben. Vízköves edény tisztítása 

ecetsavval. 

 

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, 

vízlágyítás, ioncserélő. 

 

 

Tematikai 

egység A p-mező fémei 
Órake

ret 4 óra 

Előzetes tudás Savak és bázisok, oxidáció, izotópok, amfoter tulajdonságok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A 

vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti 

kapcsolatok felismerése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa 

okainak és következményeinek megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Alumínium A p-mező fémei és Fizika: elektromos 
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Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: passziválódás és 

védő oxidréteg, amfoter sajátság. 

Előfordulás: a földkéregben 

(bauxit, kriolit), agyagféleségek. 

Előállítás és felhasználás: 

bauxitból: kilúgozás, 

timföldgyártás, elektrolízis; 

példák a felhasználásra. A hazai 

alumíniumipar problémái, 

környezetszennyezés, 

újrahasznosítás. 

Az alumínium-ion feltételezett 

élettani hatása (Alzheimer-kór). 

Ón és ólom  

Atomszerkezet: különböző 

izotópok és azok tömegszáma, 

neutronszáma [Hevesy György]. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságok: felületi védőréteg 

kialakulása levegőn. Reakcióik: 

oxigénnel, halogénekkel, az ón 

amfoter sajátsága. Mai és 

egykori felhasználásuk: 

akkumulátorokban, ötvöző 

anyagként, festékalapanyagként, 

nyomdaipar, forrasztóón. Az 

ólomvegyületek mérgező, 

környezetszennyező hatása. 

vegyületeik tulajdonságainak 

megértése, ezek anyagszerkezeti 

magyarázata, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Az alumínium vízzel és 

oxigénnel való reakciója a 

védőréteg megbontása után. 

Reakciója sósavval és nátrium-

hidroxiddal. Termitreakció vas-

oxiddal. [Alumíniumsók 

hidrolízise, alumínium-hidroxid 

amfoter jellege.] Az ólom 

viselkedése különböző savakkal 

szemben, forrasztóón olvasztása. 

Információk a magyarországi 

alumíniumgyártásról és a 

vörösiszap-katasztrófáról, az 

ónpestisről (Napóleon 

oroszországi hadjáratának 

kudarca vagy Robert Scott 

tragédiája), a belül ónnal bevont 

konzervdobozokról, az ólomból 

készült vízvezetékekről, az 

ólomkristályról.  

ellenállás, 

akkumulátor  

 

Biológia-egészségtan: 

az ólom 

felhalmozódása a 

szervezetben, 

ólommérgezés tünetei, 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 

Kulcsfogal

mak/ fogalmak 

Amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa. 

 

 

Tematikai egység A d-mező fémei 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Eltérő szerkezetű fémrácsok, redukciós előállítás, mágnes, 

ötvözet, nemesfém. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az 

ötvözetek sokrétű felhasználásának megértése. A nehézfém-

vegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek 

tudatosítása. A tiszai cianidszennyezés aranybányászattal való 

összefüggésének megértése. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési 

követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Vas A d-mező fémeinek Biológia-egészségtan: 
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Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: rozsdásodás nedves 

levegőn, a rozsda szerkezete, a 

vas korrózióvédelme. A vaspor 

égése a csillagszóróban. Reakció 

pozitívabb standard potenciálú 

fémek ionjaival. 

Előállítás és felhasználás: 

vasgyártás. Fontosabb vasércek. 

Huta és hámor. A modern kohó 

felépítése, működése, a koksz 

szerepe, a salakképző szerepe. A 

redukciós egyenletek és a 

képződő nyersvas. Acélgyártás: 

az acélgyártás módszerei, az acél 

kedvező sajátságai és annak okai, 

az ötvözőanyagok és hatásuk. Az 

edzett acél. Vas biológiai 

jelentősége (növényekben, 

állatokban). Újrahasznosítás, 

szelektív gyűjtés. 

Kobalt 

Ötvözőfém. A kobalt-klorid 

vízmegkötő hatása és 

színváltozása. Élettani 

jelentősége: B12 vitamin. 

Nikkel 

Ötvözőfém: korrózióvédelem, 

fémpénzek, orvosi műszerek. 

Ionjai zöldre festik az üveget. 

Margaringyártásnál katalizátor. 

Galvánelemek. 

Élettani hatás: fémallergia 

(„ingerlany”), rákkeltő hatás. 

atomszerkezete és ebből adódó 

tulajdonságaik megértése. A 

vascsoport, a króm, a mangán, 

a volfrám és a titán fizikai 

tulajdonságai (sűrűség, 

keménység, olvadáspont, 

mágneses tulajdonság) és 

felhasználásuk közötti 

összefüggések megértése. 

Környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Mágnes hatása 

vasreszelékre. Vaspor szórása 

lángba. Vas híg savakkal való 

reakciója, tömény oxidáló 

savak passziváló hatása. 

Különböző oxidációs állapotú 

vasvegyületek keletkezése és 

színe (sörösüveg). Vasszeg 

réz-szulfát-oldatba való 

helyezése. A növények 

párologtatásának kimutatása 

kobalt-kloridos papírral.  

a hemoglobin szerepe 

az emberi 

szervezetben. enzimek: 

biokatalizátorok, a 

nehézfémsók hatása az 

élő szervezetre, B12 

vitamin 

 

Fizika: 

fényelnyelés, 

fényvisszaverés, 

ferromágnesség, 

modern fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és 

acélgyártás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szólások. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Króm 

Ötvözőfém: korrózióvédő 

bevonat, rozsdamentes acél. 

[Mikroelem: a szénhidrát-

anyagcsere enzimjeiben.] A 

kromátok és bikromátok mint 

erős oxidálószerek (kálium-

bikromát, ammónium-bikromát). 

Mangán  

Kémiai tulajdonságok: különböző 

oxidációs állapotokban fordulhat 

elő. Fontos vegyületei a 

barnakőpor és a kálium-

permanganát. A kálium-

permanganát felhasználása 

(fertőtlenítés, oxidálószer. 

M: Alkohol csepegtetése 

kénsavas kálium-dikromát-

oldatba. Ammónium-bikromát 

hőbomlása („kis tűzhányó”). 

Oxigén előállítása kálium-

permanganátból. Klór 

előállítása sósavból kálium-

permanganáttal. Információk a 

mágnesről, valamint a 

különféle fémek és ötvözeteik 

előállításáról, illetve 

felhasználásáról. 
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[permanganometria]). 

Volfrám 

Fizikai tulajdonságok: a 

legmagasabb olvadáspontú fém. 

Felhasználás: izzószál, 

ötvözőanyag: páncélautók. 

Titán 

Fizikai tulajdonságok. 

Felhasználás: repülőgépipar, 

űrhajózás, hőszigetelő bevonat 

építkezéseknél. 

Réz 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: oxigénnel, nedves 

levegővel, savakkal. A réz 

felhasználása: hangszerek, 

tetőfedés, ipari üstök, vezetékek. 

Ötvözetek: bronz, sárgaréz. 

Rézgálic  

Felhasználása permetezőszerként. 

A rézvegyületek élettani hatása: 

nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező.  

Az arany és az ezüst 

Fizikai tulajdonságaik. 

Kémiai reakciók: nemesfémek, 

ezüst reakciója hidrogén-

szulfiddal és salétromsavval. 

Választóvíz, királyvíz. 

Felhasználás: ékszerek (fehér 

arany), dísztárgyak, vezetékek. 

Élettani hatás: Az ezüst 

vízoldható vegyületei mérgező, 

illetve fertőtlenítő hatásúak, 

felhasználás ivóvízszűrőkben, 

zoknikban ezüstszál, kolloid ezüst 

spray. 

Ezüst-halogenidek 

Kötéstípus, szín, 

[vízoldékonyságuk 

különbözőségének oka], 

bomlásuk, a papíralapú 

fényképezés alapja. 

[Ezüstkomplexek képződése, 

jelentősége a szervetlen és a 

szerves analitikában, 

argentometria.] 

Platina 

A platinafémek története. 

Felhasználása: óra- és ékszeripar, 

A rézcsoport és a platina 

felhasználási módjainak 

magyarázata a tulajdonságaik 

alapján.  

M: Réz-oxid keletkezése 

rézdrót lángba tartásakor, 

patinás rézlemez és malachit 

bemutatása, réz oldásának 

megkísérlése híg és tömény 

oxidáló savakban. Különböző 

oxidációs állapotú rézionok és 

azok színei eltérő oldatokban. 

Réz(II)-ionok reakciója 

ammóniaoldattal és nátrium-

hidroxiddal [komplex ionjai]. 

A rézgálic 

kristályvíztartalmának 

elvesztése kihevítéssel. Ezüst-

klorid csapadék keletkezése pl. 

ezüst-nitrát-oldat és 

konyhasóoldat reakciójával. 

Információk a nemesfémek 

bányászatáról és 

felhasználásáról (pl. különböző 

karátszámú ékszerek arany- és 

ezüsttartalma), 

újrahasznosításáról, a 

fényképezés történetéről, a 

rézgálicot tartalmazó 

növényvédő szerekről. 
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orvosi implantátumok, elektródák 

(digitális alkoholszondában), 

gépkocsi-katalizátorokban. 

Cink 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

reakciók: égés, reakció kénnel, 

savakkal, lúgokkal. Felhasználás: 

korrózióvédő bevonat 

(horganyzott bádog). Ötvöző 

anyag. ZnO: fehér festék, 

hintőpor, bőrápoló, napvédő 

krémek. 

Élettani hatás: mikroelem 

enzimekben, de nagy 

mennyiségben mérgező. 

Kadmium 

Felhasználás: korrózióvédő 

bevonat, szárazelem. 

Felhasználása galvánelemekben 

(ritka, drága fém). 

Élettani hatás: vegyületei 

mérgezők (Itai-itai betegség 

Japánban), szelektív gyűjtés. 

Higany 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonságai: általában kevéssé 

reakcióképes, de kénnel 

eldörzsölve higany-szulfid, jóddal 

higany-jodid keletkezik. 

Ötvözetei: amalgámok. Élettani 

hatás: gőze, vízoldható vegyületei 

mérgezők. Felhasználás: régen 

hőmérők, vérnyomásmérők, 

amalgám fogtömés, fénycsövek. 

Veszélyes hulladék, szelektív 

gyűjtés. 

A cinkcsoport elemei és 

vegyületeik felhasználásának 

magyarázata a sajátosságaik 

alapján. Környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása. 

M: Cink és kénpor reakciója, 

cink oldódása savakban és 

lúgokban, amfoter jellegének 

bemutatása. A higany nagy 

felületi feszültségének 

szemléltetése.  

Higany-oxid hevítése 

vattával ledugaszolt 

kémcsőben. Információk a 

higany és a kadmium 

felhasználásának előnyeiről és 

hátrányairól, híres mérgezési 

esetekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély. 

 

Tematikai 

egység Szerves kémiai számítások 
Órake

ret 14 óra 

Előzetes tudás 

Anyagmennyiség, moláris tömeg, a képlet mennyiségi jelentése, 

kémiai reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro törvénye, 

gáztörvények, egyensúlyi állandó, oldatok összetétele, koncentrációja, 

hő, képződéshő, reakcióhő, Hess-tétel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási 

feladatokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Mértékegységek szakszerű és következetes használata. 
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Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

Szerves vegyületek képletének 

meghatározása 

Tömegszázalékos összetel, 

általános képlet, moláris tömeg, 

égetéskor keletkező gázkeverék 

összetételének vagy ismert kémiai 

átalakulás során keletkező 

anyagok mennyiségének 

ismeretében ismeretlen 

összegképlet meghatározása, 

lehetséges izomerek megadása, 

választás az izomerek közül 

tulajdonságok alapján. 

Biológia-

egészségtan: felépítő 

és lebontó folyamatok 

energetikája. 

 

Fizika: fizikai 

mennyiségek, 

mértékegységek, 

átváltás, gáztörvények, 

hőtani alapfogalmak.  

 

Matematika: 

egyenlet írása 

szöveges adatokból, 

egyenletrendezés. 

Gázkeverékekkel kapcsolatos 

számítások 

Gázkeverékek tömeg- és 

térfogatszázalékos összetételével, 

átlagos moláris tömegével [és 

relatív sűrűségével] kapcsolatos 

feladatok. 

Oldatokkal kapcsolatos 

számítások 

Szerves vegyületeket 

tartalmazó oldatokkal kapcsolatos 

feladatok oldhatósággal, 

oldatkészítéssel, százalékokkal 

(tömeg, térfogat, 

anyagmennyiség) és 

koncentrációkkal 

(anyagmennyiség és tömeg). 

Oldatokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása más típusú (pl. 

sztöchimetriai) feladatokban. 

Reakcióegyenlettel 

kapcsolatos feladatok 

Reakcióegyenlet mennyiségi 

jelentésének felhasználásával 

megoldható szerves kémiai 

feladatok. 

Termokémiai feladatok Számítások képződéshő, 

reakcióhő és Hess-tétel alapján. 

[Kötési energia felhasználása 

termokémiai számításokban.] 

[Kémiai egyensúly] [Egyensúlyi állandó, 

egyensúlyi összetétel, átalakulási 

százalék számítása szerves 

anyagokat is tartalmazó 

egyensúlyi folyamatok alapján.] 

Kulcsfogalm

ak/ fogalmak 

Képlet és összetétel kapcsolata, oldat koncentráció, egyenlet 

mennyiségi jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó. 
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Tematikai 

egység 
Az érettségi követelmények által előírt 

kísérletek gyakorlása 
Órake

ret 10 óra 

Előzetes tudás Az érettségi követelmények által előírt kísérletek elvégzéséhez és 

magyarázatához szükséges ismeretek, készségek és képességek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és 

képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai 

kísérletek és vizsgálatok megtervezésekor, végrehajtásakor és 

magyarázatakor, A szabályszerű és balesetmentes kísérletezés, a pontos 

megfigyelés, valamint a tapasztalatok szakszerű lejegyzésének 

gyakorlása. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A kémia érettségi 

követelményeinek megfelelő 

ismeretek 

A kémia tantárgy érettségi 

követelményekben szereplő 

tananyaga. 

A kémia tantárgyban tanultak 

ismétlése, rendszerezése és 

alkalmazása a kémia érettségi 

szóbeli vizsgájának 

követelményei szerint. 

M: 

Nem elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi 

követelményei által aktuálisan 

előírt nem elvégzendő érettségi 

kísérlet megtekintése tanári 

kísérletként vagy felvételről, 

jegyzőkönyv készítése (kísérlet, 

tapasztalat, magyarázat). 

 

Elvégzendő kísérletek 

Az összes, a kémia érettségi 

követelményei által aktuálisan 

előírt elvégzendő érettségi 

kísérlet önálló, szabályos 

kivitelezéssel történő 

végrehajtása, jegyzőkönyv 

készítése (kísérlet, tapasztalat, 

magyarázat). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kísérletekhez kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 

 

Tematikai 

egység 
Az érettségi követelmények által előírt 

számítási feladatok gyakorlása 

Órake

ret 12 

óra(5) 
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Előzetes tudás 
Az érettségi követelmények által előírt számítási és 

problémamegoldó feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, 

készségek és képességek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és 

képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása a kémiai 

számítási feladatok megoldásakor. A problémamegoldás lépéseinek 

gyakorlása konkrét kémiai tárgyú feladatok vonatkozásában. 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 

Kapcsolódási 

pontok 

A kémia érettségi 

feladattípusai. 

A kémia érettségi 

követelményeiben szereplő 

számítási és egyéb 

(problémamegoldó) feladatok. 

A kémia érettségi 

követelményei által aktuálisan 

előírt számítási és egyéb 

(problémamegoldó) 

feladattípusok ismétlése és 

gyakorlása. 

M: Csoportos és egyéni 

feladatmegoldó versenyek. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A számolási feladatokhoz kapcsolódó összes fontos fogalom. 

 

 

A fejlesztés 

várt eredményei 

a négy 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje a legfontosabb szervetlen vegyületek szerkezetét, 

tulajdonságait, csoportosítását, előállítását, jelentőségét (a 

mindennapokban, a vegyipari folyamatokban és az élő szervezetek 

működésében). 

Ismerje gazdasági szempontból legfontosabb szervetlen vegyipari 

technológiai folyamatokat, valamint ezeknek az emberi 

tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. 

Értse a szervetlen anyagok esetében az egyes jellegzetes 

vegyületcsoportok (fémek, nemfémek, ionvegyületek, savak, bázisok stb.) 

kémiai sajátosságainak kapcsolatát a szerkezetükkel és az ebből 

következő, reakciókban megfigyelhető tulajdonságokkal. 

A tanult tudománytörténeti események kapcsán értse az azok 

hátterében lévő tapasztalatok és a felfedezések eredményeinek 

kapcsolatát, értse a modellek, elképzelések átalakulását kiváltó alapvető 

eredményeket. 

Értse a természettudományos kutatás alapvető módszereit, a 

tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbségeket. 

Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket 

összetettebb problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint 

a fenntarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták 

alkalmával. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás 

kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és 

írásbeli összefoglalót, esztétikai szempontból élvezhető, valamint a saját 

véleményét is tartalmazó, meggyőző erejű prezentációt készíteni és 
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előadni. 

Képes legyen összetettebb (a fizika, kémia és biológia tárgyakban 

tanultakhoz kapcsolható) jelenségek esetében is az ok-okozati elemek 

meglátására, tudjon tervezni ezekkel kapcsolatos egyszerűbb modelleket, 

illetve ezeket modellező egyszerű kísérletet, és a kísérlet eredményei 

alapján tudja értékelni az annak alapjául szolgáló hipotéziseket. A kísérlet 

eredményei alapján képes legyen önállóan magyarázni a folyamatokat 

irányító törvényeket, tudjon kapcsolatot teremteni a megismert 

törvényszerűségek között. 

Leírás vagy kísérlet alapján tudjon értékelni kémiai jelenségekkel 

kapcsolatos állításokat, legyen megalapozott véleménye a kémiai 

folyamatok és a környezetvédelem, energiatermelés témakörében. 

Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű 

tudományos, illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés 

alkalmazásával véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult 

ismereteivel összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni. Megszerzett 

tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a családja életét 

és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések 

meghozatalára. 
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Magyar nyelv és irodalom 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a 
társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére.  Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi 
és kulturális identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás iránti igényt, erősíti 
az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését. 

 Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, 
illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak 
megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak 
azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók 
önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 
gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy 
önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 
kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, 
a különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában 
alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, 
reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is éljen velük. A szövegek önálló 
megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az 
alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból 
fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak.  

 Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, fejlődő 
rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzéséhez és a 
hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől 
független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön 
létre.  

 Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy fejlessze a különféle formában megjelenő 
(szóbeli, nyomtatott, elektronikus stb.) szövegek megértését, alkotását, a helyzetnek 
megfelelő kifejezés képességét, a különféle szóbeli és írásos információk célirányos és kritikus 
használatát, kiválasztását, újrarendezését. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze 
a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás 
viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól, más nyelvekkel való 
azonosságairól és különbözőségeiről. 

 A középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a 
beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minőségi alkalmazását a 
szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben. (Ideértve a hangzó és írott 
szövegek mellett az audiovizuális közlés és az információs társadalom különféle jelenségeinek 
ismeretét, megértését, készségszintű gyakorlati alkalmazását.) 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves 
egységben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. 
Értékközvetítő feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések 
és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál 
a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati 
felismeréseire egyaránt.  

Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat a múlt, a 
jelen és a jövő között. A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető 
kérdéseivel, biztosítva a kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi 
és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, 
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az én és a másik közötti azonosság és különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az 
irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének 
képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány 
elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

Az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az 
irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának 
megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az 
így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és 
a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és 
többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat.  

Az irodalomtanítás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, 
gondolatokat, intenzív élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás révén pedig az önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez 
juttassa a diákokat.  

Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb 
értőivé válhatnak. Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve 
meg is érthetnek olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, 
megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a 
saját életükben is érvényesíthetők. Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, 
szociális helyzetek, gondolatmenetek, világlátások, meggyőződések iránt.  

Megtapasztalhatják és alkotó módon megismerhetik a nyelv kifejező lehetőségeit, 
ezáltal az anyanyelv szépsége mellett az önkifejezés, a szóbeli és írásbeli problémamegoldás 
átélt élményével gazdagodhatnak. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely a magyar 
és az európai kultúra hivatkozási alapja. Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra 
(populáris regiszter) mellett, vagy éppen a tömegkultúra jelenségeinek differenciáltabb 
befogadására, alkalmazására lesznek képesek. Igényesebbé válhatnak abban, hogyan 
tegyenek föl kérdéseket, mennyire mélyen és pontosan fogalmazzanak meg problémákat.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített fogalmi műveltség 
felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. A fogalmakkal 
kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-
érzelmi nevelődéshez. Az irodalmi olvasmányok, élmények belső tartalékok is, fejlesztik az 
önismeretet, a valóságismeretet, összességükben az élet értékét sugallják. A tantárgy tehát 
nem a konkrét egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez szükséges 
attitűdök kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. 

Az emberi kapcsolatok mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális tartalmainak 
érzékelése, felfogása, értékelése fejleszti a szociális érzékenységet, az irodalmi művek révén 
megismert különféle alkatok, magatartásformák pedig támogatják az erkölcsi ítélőképességet. 
Az értékkeresés, az értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése módot ad az 
együttérzés, az önismeret és az erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez. 

A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók képessé válnak annak bemutatására, 
másokkal való megosztására, hogyan hordozzák és fejezik ki a magyar és a világirodalom 
alkotói különböző korok és emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi 
megfontolásait. Mindez hatékonyan támogatja nyelvi és kulturális kötődések alakulását, 
megerősödését. 

Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a 
valóságismeretet, több szempontból elemezhető modelleket mutatnak, hozzásegítve a 
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diákokat sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is támogatva a saját 
életükkel, további tanulmányaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős döntéseiket. 

A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja, hogy a tanulók éljenek meg, 
szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalásban, 
anyaggyűjtésben és előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, 
csoportmunkában), dramatikus játékban, különböző szövegértelmezési eljárások 
alkalmazásában. Mindez jelentősen fejleszti tanulási képességeiket, ezáltal támogatja 
középiskolai tanulmányaik sikerességét is. Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása 
minden tantárgyban érvényes és alkalmazható. 

A fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés természetes terepe a 
szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az 
ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek feldolgozása révén. Az érvelés, a vita 
tanításában-tanulásában is van motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, 
ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok 
ember és természet sokféle viszonyát mutatják fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása 
hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony kialakításához. 

A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a szövegértés. 
Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi 
elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 
térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentősen 
alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális 
kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a 
könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta 
lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő 
információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, 
az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 
alkalmazása. Így a magyar nyelv és irodalom kiemelt befogadó tantárgya a könyvtárhasználat 
tanításának. 

A tanterv az érettségi kategóriáinak megfelelően tartalmazza a tananyagot (Életművek, 
Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, Irodalom és kultúra) 
– a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek sorrendjének megállapításához. 

 
11. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 

Tematikai 
egység/ Fejlesztési 

cél 
Irodalomelméleti alapozás 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 

Műnemek és műfajok. Időmértékes és ütemhangsúlyos verselés.  
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és 

történet. A kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői 
képek típusai.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Annak felismertetése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás 
érzelmi, gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más 
kultúrák megismerése iránti igény erősítése. 
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Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása 
révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi 
alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok 
befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

1-2 szabadon választott lírai 
mű 

1-2 szabadon választott 
elbeszélés 

 
Irodalmi alapformák, 

történetek és motívumok 
hatása, továbbélése többféle 
értelmezésben az európai és a 
magyar irodalomban, 
képzőművészetben, filmen. 

 
Verstani ismeretek, 

strófaszerkezetek (pl. Lackfi 
János: Ugróiskola). 

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető 
emberi magatartásformákat 
mitológiai történetekben és 
eposzokban 

 megismer irodalmi 
alapformákat, műfajokat és 
motívumokat;  

 elemzi a történetmesélés 
formáit, az elbeszélői 
nézőpontokat és a narratív 
struktúra szerepét  

 felismeri a görög kultúra 
máig tartó hatását 
(archetipikus helyzetek, 
mitológiai és irodalmi 
adaptációk, intertextualitás; 
mai magyar szókincs). 

Vizuális kultúra: 
illusztrációk és irodalmi 
művek párhuzamai, 
későbbi korok 
témafeldolgozásai. 

 
Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 
  

Kulcsfogalm
ak/ fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 
konvenciók, dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés, 
ütemhangsúlyos verselés, versláb, hexameter, disztichon, szapphói strófa, 
fabula, archetípus, toposz, poétika. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – Biblia és a mítoszok világa Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője. 
Mitológiai ismeretek. Antik görög irodalom, homéroszi eposzok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 
élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 
befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása. 
Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög és a mai kultúra 
nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 
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Szemelvények az 
Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet,Énekek 
éneke, zsoltárok). 

 
Szemelvények az 

Újszövetségből (pl. Pál apostol 
„szeretethimnusza”; az 
Apokalipszis egy részlete). 

 
A bibliai hagyomány 

továbbélése az európai és a 
magyar szóbeli és írásos 
kultúrában (pl. szókincsben, 
szólásokban, témákban, 
motívumokban). 

 
Mitológiai történetek és 

hősök különféle 
feldolgozásokban; 
történettípusok. 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai 
élethelyzeteket, 
magatartásformákat, 
témákat, motívumokat; 

 tudja néhány közkeletű 
bibliai szólás, állandósult 
kifejezés eredetét és 
jelentését; 

 ismeri a Bibliához 
kapcsolódó ünnepek, 
hagyományok (karácsony, 
húsvét, pünkösd, vízkereszt 
stb.) eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai 
motívumok, témák, műfajok 
továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 
hatását az európai 
irodalomra és művészetre 
(zene, képzőművészet, film; 
dramatikus hagyomány; 
parafrázisok, adaptációk 
többféle művészeti ágból).  

Vizuális kultúra; 
ének-zene: a Biblia 
hatása más művészeti 
ágakra; különböző korok 
bibliai 
témafeldolgozásai, 
különféle művészeti 
ágak példáival. 

Kulcsfogalm
ak/ fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, 
pusztulástörténet, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, 
apokalipszis, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás 
mint cselekményszervező elv; archetípus, toposz.  

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, 

jelenet, konfliktus. Az antik görög színház jellemzői. Drámai előadások 
(tragédia és komédia), versenyjátékok. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó 
emberi magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 
értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

 
1 antik görög dráma (pl. 

Szophoklész: Oidipusz király). 
Az antik dráma hatása a 

drámatörténetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus művek 
olvasására, befogadására, 

Vizuális kultúra; 
történelem, társadalmi 
és állampolgári 
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értelmezésére, egy 
drámarészlet előadására;   

 felismer különféle 
magatartásformákat, 
konfliktusokat, értékeket és 
hibákat (harmónia, 
mértéktartás, hübrisz); ezek 
elemzésével, értékelésével 
fejlődik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis 
fogalmát; felismeri, hogy a 
befogadóra tett hatások 
változatosak; 

 képes a műről szóló 
vélemények kritikus 
befogadására.  

ismeretek: görög és 
római színházépítészet.  

 
Földrajz: 1-2 

fennmaradt antik 
színház topológiája. 

 
Etika; filozófia: 

Arisztotelész 
Poétikájának néhány 
alapvetése. 

 
Dráma és tánc: 

színházművészet, 
színháztörténet. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 
dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 
katarzis.   

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – antik irodalom továbbélése 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 
Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, 

időmértékes verselés. Antik római irodalom, Catullus, Vergilius, 
Horatius, Ovidius, Phaedrus néhány műve. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének 
képessége, azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. 
Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 
hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

A római és görög irodalom 
műfajainak, témáinak, 
motívumainak hatása, 
továbbélése (pl. 

Horatius – Berzsenyi Dániel 
Vergilius – Radnóti Miklós 
Szappho – Stabat Mater 
Anakreon – Csokonai Vitéz 

Mihály) 
 

A tanuló 

 azonosít, értékel emberi 
magatartásformákat a 
művek, illetve a szerzők 
portréi alapján; véleményezi 
a horatiusi életelvek 
érvényességét;  

 megismer irodalmi 
műfajokat, versformákat; 

 értelmezi a görög és római 
kultúra viszonyát; 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
földrajz: az antik római 
kultúra topológiája. 

 
Vizuális kultúra: 

korabeli művek és 
későbbi feldolgozások. 
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 felismeri a római kultúra 
máig tartó hatását 
(mitológiai és irodalmi 
adaptációk, intertextualitás; 
Catullus / Horatius noster; 
latinizmusok a mai magyar 
szókincsben). 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Eposz, dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, 
átváltozás-történet. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. 
században (középkori) 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 

Himnusz, (pl. Assisi Szt. Ferenc, J. da Todi), vallomás (Augustinus); 
legendák; hősi ének (pl. Roland-ének), trubadúr- és lovagi költészet 
(pl. W. von der Vogelweide), vágánsdalok. Dante: Isteni színjáték 
(részlet/ek a Pokolból), verses epika, rím, középkor. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 
hagyományaival, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti 
korszakolás problémáinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak 
koordinátái) megértetése, érzékenyítés a középkori irodalom 
sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás 
befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 
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Szemelvények a 4–14. 
századi európai irodalomból (pl. 

Carmina Burana, Villon 
művei). 

 
Villon hatása a modern 

magyar irodalomra (Faludy 
György, Varró Dániel, Lackfi 
János) 

 

A tanuló 

 megérti a történelmi és 
művelődéstörténeti 
korszakolás problémáit 
(ókor- középkor- reneszánsz 
fogalmak koordinátái);  

 megismerkedik a középkori 
irodalom jellegével az 
ókeresztény és középkori 
szakaszban; a vallásos és 
világi irodalom 
együtthatásával; 

 tud példákat hozni a 
különféle irodalomtípusokra 
(pl. kolostori, lovagi és 
vágáns irodalom), 
összhangban a korszak 
világképével, értékrendjével; 

 felismeri az antikvitás 

hatását a középkorra;  

 néhány szemelvény alapján 
értékeli Dante és Villon 
életművének jelentőségét. 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: a középkori 
építészet, 
képzőművészet, zene 
néhány alkotása.  

 
Informatika: 

tájékozódás a Villon-
fordításokról. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi 
költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, 
balladaforma, refrén. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 
században (reneszánsz) 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, 
novella, reneszánsz. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi 
életben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 
magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 
fejlesztése. 

Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak 
tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, 
szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 



 

117 

Szemelvények a 14–16. 
századi európai reneszánsz 
irodalomból.  

 
Az itáliai kora reneszánsz 
irodalomból:  

pl. Petrarca: Daloskönyv 
(egy-két szonett), Boccaccio: 
Dekameron (egy novella).  

 
Emelt szintű érettségi 

feladatok megoldása 

A tanuló 

 értelmezi a 
művelődéstörténeti és 
stílustörténeti korszakolás 
problémáit 
(középkor/reneszánsz és 16–
17. sz.);  

 tudatosítja a legfontosabb 
reneszánsz eszményeket, 
értékeket, tárgyakat, 
témákat;   

 Petrarca és Boccaccio 
néhány műve alapján 
megismerkedik a kor 
lehetséges/sajátos alkotói 
magatartásaival 
(kettősségek: tudós 
humanizmus és személyes 
élményanyag, illetve a 
szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit 
műelemzés alapján a novella 
műfajáról; felismeri a 
szonettformát. 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: a reneszánsz 
építészet, 
képzőművészet, zene 
néhány alkotása. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai színjátszás 
formái a 10–17. századig 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Dramatikus megjelenítés, előadási formák. Néhány sajátos 
színjátéktípus a 10–16. században (a középkor és reneszánsz vallásos 
és világi előadási formái).Rögtönzés cselekményváz alapján. A drámai 
műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai. Drámai szövegek olvasása, 
elemzése, előadása. Az angol színház a 16–17. században (színház, 
előadás és dramaturgia összekapcsolódása). Shakespeare legalább egy 
drámája (Hamlet / esetleg Romeo és Júlia). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 
váratlan helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 
Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos 

tevékenységgel történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji 
sajátosságainak vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet 
korszakaiban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

1 reneszánsz dráma (pl. 
Shakespeare: Macbeth) 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz 
kapcsolódó drámajáték 
előkészítésében és 
előadásában;  

 képes rögtönzésre 
(cselekményváz és adott 
állandó típusok alapján);  

 megismer néhányat az 
európai színjátszás máig élő 
hagyományaiból;  

 - felismeri az előadásmódok 
és színpadformák 
sokféleségét a középkori 
játéktípusokban. 

Dráma és tánc: 
dráma és 
színháztörténet, 
játéktípusok. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, 
rögtönzés, állandó típusok, színpadformák. 

 

Tematikai 
egység/ Fejlesztési 

cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani 

ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 
szövegalkotás folyamatában.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 
nyelvi tudatosság fejlesztése. 
A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, 
az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, 
magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető 
képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 
összefüggése. 
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, 
valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő 
összehasonlítás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 
kapcsolódási szabályaik. 

Idegen nyelvek: a 
tanult idegen nyelv 
hangtana, alaktani 
szerkezete, szóalkotási 
módjai, 
mondatszerkezete. 
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A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 
hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a 
mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 
használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta 
szerinti típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak 
felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen 
nyelv hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 
mondatszerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 
szintű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalm
ak/ fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 
morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Az antik és barokk eposz viszonya Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 
gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 
való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék 
fejlesztése: a barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, 
poétikai/retorikai megoldások összefüggéseinek megismertetése (az 
irodalmi művekben és más művészeti ágakban). A műfaji konvenció 
jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az olvasott művek 
befogadásának, megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Magyar barokk irodalom.  
1-2 szerző művének 

ismertetése (pl. Szemelvény: 
Pázmány Péter értekező 
prózájából (hitvita, prédikáció 
VAGY. Zrínyi Miklós: Szigeti 
veszedelem (vagy részletek); a 

A tanuló  

 felismeri a barokk 
formajegyeit az irodalmi 
művekben és más művészeti 
ágakban is, összhangban az 
irodalommal;  

Vizuális kultúra; 
ének-zene: a barokk 
formajegyei más 
művészeti ágakban.  
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barokk eposz (szerkezet; 
koncepció; embereszmény /a 
főhős mint Krisztus katonája; 
értékrend). 

 megismeri világkép és 
műfajok, poétikai / retorikai 
megoldások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi 
kellékek 
hagyományozódásával, az 
antik és barokk eposzok 
különbségével (koncepció, 
szerkezet, értékrend, 
embereszmény); 

  műismereti minimuma: 
Pázmány Péter (egy értekező 
prózai részlet)¸ Zrínyi Miklós: 
Szigeti veszedelem (vagy 
részlete). 

Kulcsfogalm
ak/ fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, 
heroizmus, körmondat. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – A pikareszk műfaja a 18. századtól 
napjainkig 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 

Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. A 
felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: 
klasszicizmus, szentimentalizmus (érzékenység), rokokó. Művek, 
szemelvények az angol, francia és német irodalomból, pl. Defoe, Swift, 
Jane Austen; Voltaire, Rousseau; Goethe, Schiller különféle műfajú 
alkotásaiból. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, 
élethelyzeteknek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban, 
ezáltal az erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 

Felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 
szabadság eszményének különböző megközelítései. A művekben 
megjelenített erkölcsi és világképi problémák mérlegelő értékelése. 

Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, 
filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, 
összefüggések megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

1 szabadon választott 
pikareszk regény 

A tanuló  

 megkülönbözteti az 
eszmetörténeti korszak, 
filozófiai irányzat és 
stílusirányzat kategóriáit;  

Vizuális kultúra; 
ének-zene: 
klasszicizmus, rokokó 
más művészeti 
ágakban; megzenésített 
irodalmi művek (pl. 
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 megismeri a bölcseleti háttér 
és a stílusirányzat, műfaj, 
tematika néhány 
összefüggését, az egyes 
irányzatok jellemző 
tendenciáit, irodalmi 
műfajait az európai 
irodalmakból vett egyes 
szemelvények alapján;  

 felismeri a preromantika 
jellegét, szerepét; 

 választható beszámolót 
készíthet olvasmányélménye 
vagy látott színházi élménye 
alapján (pl. Defoe, Jane 
Austen, Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 
Swift, Voltaire, Goethe egy-
egy művének /részletének 
ismerete. 

Goethe, Schiller 
alkotásai). 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
filozófia; etika: a 
felvilágosodás korának 
bölcselete; értekezések 
a kor szerzőitől. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 
fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 
énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 
hangnem).   

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században –Csokonai Vitéz 
Mihály 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 

Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének 
néhány jellemzője. A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt  (a 
kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi formák; Mikes Kelemen: 
Törökországi levelek részlete). A felvilágosodás korának irodalma.  
Művelődési programok. Bessenyei György értekező prózai művének 
részlete (pl. Magyarság). Alkotói csoportok, irodalmi központok, 
sajátos életutak (pl. Batsányi János, Kármán József). Kazinczy Ferenc 
irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy 
epigrammája). Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, 
életérzések költészetében. A közelítő tél, A magyarokhoz I. és legalább 
még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) 
értelmezése. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 
által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 
problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló 
törekvések megbecsülése. 
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A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, 
értekezések gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar 
felvilágosodás időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának 
megismertetése; a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 
felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 
jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

 
Csokonai Vitéz Mihály 

portréja; életművének műfaji, 
formai és stiláris sokszínűsége 2-
3 műve alapján. 

 
Csokonai és Berzsenyi 

hatása, továbbélése a későbbi 
magyar költészetben.  

 
Emelt szintű érettségi 

feladatok megoldása 

A tanuló 

 ismereteket szerez a kuruc kor 
irodalmáról;  

 ismeri a magyar nyelv ügyében 
született legfontosabb 
programok, értekezések 
gondolatait; Kazinczy 
tevékenységét; a magyar 
felvilágosodás időszakának, 
irodalmi életének néhány 
sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási 
mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és 
Berzsenyi életművének 
jellegével, az alkotók helyével, 
szerepével a magyar irodalom 
történetében; felismer 
jellemző stílusirányzatokat, 
műfajokat, verstípusokat és 
versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes 
Kelemen: Törökországi levelek 
(részlet), Kazinczy Ferenc egy 
epigrammája; Bessenyei 
György egy értekező prózai 
részlete; Csokonai Vitéz 
Mihály: A Reményhez (ált. isk., 
memoriter is); A tihanyi 
Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi 
Dániel: A közelítő tél, A 
magyarokhoz I. és egy mű.  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán 
alkalmassá válik legalább 3-4 
alkotásuk és a műveikről szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére; egy-egy szóbeli 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: 
stílusirányzatok 
egymásmellettisége a 
18. században.  

 
Földrajz: a 

témakörhöz, az 
alkotókhoz 
kapcsolódó topológia.   
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témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalm
ak/ fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 
szimultán ritmus, 

bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, 
időszembesítő verstípus, antik strófaszerkezetek. 

 

Tematikai 
egység/ Fejlesztési 

cél 
A szöveg 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 
szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 
tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 
megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum 
típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 
azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 
A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek 
megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb 
szövegtípusokon.  
A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti 
értelemhálózat felismertetése.  
A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak 
gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus 
alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, 
rendszerezése. 

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

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és 
nyelvtani szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati 
színterek szerint. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. 
A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és 

az írott monologikus szövegek. 
A szóbeli és írott szövegek szerepe, minősége, eltérő jegyei. 
A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek szövegértelmező 

szerepe. 
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: a 
forrásszövegek típusai. 

 
Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 
szöveg/ek 
kultúrafüggő 
felépítése. 

 
Biológia-

egészségtan; fizika; 
kémia; földrajz: a 
természettudományos 
ismeretterjesztő 
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A szövegtípusok általános jellemzőinek felismertetése, az írott és 
internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 
megfigyelése és megnevezése.  
Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, 
a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 
használhatóságának kérdései.  
A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 
szerint való összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés 
levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata.  
A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és 

stratégiák. 

szövegek 
témahálózata, 
szókincse, felépítése. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Intertextualitás. 
Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 

elektronikus; spontán, tervezett). 
Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 
Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 
Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század 
első felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 
2 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője; 
romantika és realizmus. A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai 
elvek, művészi szabadság, stílus- és formajegyek; ironikus látásmód, 
groteszk minőség).  Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, 
bűnügyi történet, drámai költemény, verses regény). Társadalmi 
típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a 
romantikával egyidejű, realista szemléletű művekben.  Művek, 
szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból, 
pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin 
vagy mások alkotásaiból; illetve Balzac, Stendhal, Gogol műveiből. A 
választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódási pontjainak 
felismerése által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény 
és valóság viszonyának értelmezése különböző korstílusokban. 

Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi 
törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 
kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 
stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 
Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező 
képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

1 szerző életművének 
bemutatása (pl. Robert Burns) 

A tanuló  

 képes egy választott/kijelölt 
lírai alkotás  elemző 
bemutatására a közös 
értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót 
készíthet egyéni 
olvasmányélménye alapján a 
korszak műveiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 
a szerzőkről, művekről szóló 
vélemények kritikus 
befogadására, egy lehetséges 
szóbeli tétel kifejtésére. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek; vizuális 
kultúra; ének-zene: a 
romantika művészete.  

 
Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: a 
romantika, romantikus 
mai médiaértelmezése.  

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi 
történet, történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus 
regény.   

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 
Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 

Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; orgánumok, 
folyóiratok, alkotói csoportok. A reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 
  
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és 

közösségi sors. Hymnus és még egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; 
Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy a Parainesis 
részlete). 

 
 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 
kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 
gondolkodásra és ítéletalkotásra. A nemzeti romantika 
sorskérdéseinek elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni 
és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–
nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és 
jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek 
befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük megértése, 
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elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 
fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Vörösmarty Mihály portréja. 
Romantikus világlátás, tematika 
és képalkotás lírában és 
drámában a Szózat; Előszó és 
még egy-két lírai alkotás (pl. 
Késő vágy; Gondolatok a 
könyvtárban; Az emberek, A vén 
cigány) alapján, illetve a Csongor 
és Tünde értelmezésével (pl. 
alapkérdések, értékszerkezet, 
motívumok, műfaji sajátosságok: 
mesejáték/drámai költemény).  

 

Petőfi Sándor életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellemző 
alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 
romantika és népiesség.   

 
Témák (pl. szerelem, táj, ars 

poetica), versciklusok; lírai 
műfajok és líratípusok (pl. dalok, 
helyzetdalok, ódák, elégiák, 
rapszódiák; tájlíra, forradalmi 
látomásvers) és versformák 
változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század 
költői; Európa csendes, újra 
csendes…; Szeptember végén, és 
még legalább három-négy lírai 
alkotás elemző feldolgozása.  

 
Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 
és/vagy Az apostol; ismétlés: 
János vitéz). 

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom 
néhány sajátosságát a 19. 
század első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti 
romantika-népiesség fogalmak 
tartalmát, szerepét és 
jelentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és 
Vörösmarty életművének 
jellegével, az alkotók helyével, 
szerepével a magyar irodalom 
történetében;  

 műismereti minimuma: 
Vörösmarty: Szózat, Előszó és 
még egy-két lírai mű, valamint 
a Csongor és Tünde; 
memoriterek; 

 Petőfi és Vörösmarty kapcsán 
alkalmassá válik legalább négy 
alkotásuk és a műveikről szóló 
vélemények, elemzések 
értelmezésére; egy-egy szóbeli 
témakör kifejtésére; 
memoriterek tolmácsolására. 

 ismeri az életmű főbb alkotói 
korszakait; Petőfi helyét, 
szerepét a magyar irodalom 
történetében; költészetének 
jellegét;  

 tisztában van a romantikus 
korstílus és a népiesség 
stílustendenciájának 
együtthatásával;  

 műelemzések során 
megismeri Petőfi jellemző 
témáit, műfajait, poétikai 
megoldásait, versformáit; 
megkülönbözteti jellemző 
hangnemeit (pl. humor és 
irónia);  

Vizuális kultúra; 
ének-zene: a magyar 
romantika más 
művészeti ágakban; 
népdalok. 

 
Földrajz: az 

alkotókhoz 
kapcsolódó topológia. 

 
Történelem, 

társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: a 
reformkori művelődés 
és társadalmi élet. 
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 képes önálló műértelmezés 
megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az 
Alföld; Nemzeti dal (ált. isk., 
memoriterek is); János vitéz 
(és memoriter-részletei); A 
puszta, télen; A XIX. század 
költői; Európa csendes, újra 
csendes…; Szeptember végén 
és még három-négy mű és 
memoriterek;  

 képessé válik Petőfi 
életművének bemutatására 
(legalább 10–12 lírai és 1–2 
verses epikai alkotás alapján); 
a műveiről szóló vélemények, 
elemzések értelmezésére, 
kritikus befogadására; egy 
szóbeli témakörben kijelölt 
feladat kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, 
értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, 
rapszódia, romantikus irónia, drámai költemény. Népiesség, elbeszélő 
költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars poetica, 
komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – 
portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 
5 óra 

Előzetes tudás 
Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája. 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 
férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 
bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 
művekben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi 
kérdések felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő 
megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a 
népiesség továbbhatása, a líra alakulása, a századvég 
novellisztikájának néhány darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának 
jellemzői, a novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi 
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történetszövés megfigyelése, egy regény sok szempontú 
megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

A 19. század második felének 
magyar irodalmából néhány 
szerző és mű(részlet) ismerete. 

Mikszáth alkotásainak 
jellemzői, témák, motívumok és 
műfaji változatok az 
életművében;  

írásművészetének 
sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak 
világa (legalább két mű 
elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. A 
fekete város) elemző 
értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji 
változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszélés-
technika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek; 
problematika (pl. megkésettség, 
dzsentriábrázolás). 

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. 
második fele magyar 
irodalmának sajátosságaival, 
ismeri a korszak néhány 
jellemző tendenciáját (Petőfi 
és a népiesség 
továbbhatásával);  

 megismeri a Petőfi és Ady 
közti, Arannyal részben 
párhuzamos líra helyzetét; 
Vajda és az Ady fellépése 
előtti költők (pl. Reviczky, 
Komjáthy) szerepét; 

 a századvég 
novellisztikájának néhány 
darabját értelmezve fejleszti 
novellaelemzési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a 
magyar regényirodalom 
történetében, 
alkotásmódjának jellemzőit; 
képes egy regényének sok 
szempontú megközelítésére, 
saját álláspont kifejtésére és 
adott szempontú, önálló 
novellaértelmezésre; 
lehetőséget kap beszámoló / 
könyvajánló készítésére 
egyéni olvasmányélménye 
alapján; 

 műismereti minimuma: 
Vajda János egy műve; 
Mikszáth egy regénye (házi 
olvasmány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Etika: Mikszáth 
műveiben felvetett 
erkölcsi kérdések 
megvitatása, pl. a 
kapcsolatok világa, 
törvény és lelkiismeret. 

 
Filozófia: a létre 

vonatkozó kérdések, 
etika, erkölcsfilozófia. 

 
Földrajz: a földrajzi 

tér regionális 
szerveződése, a 
Mikszáth-regény/ek 
topológiája. 
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Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 
drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása. A társadalmi, közösségi és 
egyéni konfliktusok hátterének megértése, a morális gondolkodás és 
ítéletalkotás kortárs műveken elemzése során. Annak elfogadása, 
hogy a művekben megjelenített konfliktusok átélése, megítélése 
segítséget ad a saját életproblémák felismerésében és megoldásában. 
A színház és a dráma alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai 
történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

A 20. századi és/vagy a 
kortárs drámairodalom egy-két 
jellemző tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 
dráma, egzisztencialista dráma, 
groteszk színház, amerikai 
drámairodalom köréből). 

 
Szemelvények, részletek 

drámai művekből, pl. Kander-
Ebb : Kabaré, Eugene O'neill 
:Utazás az éjszakába. 

 
Emelt szintű érettségi 

feladatok megoldása 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 
és/vagy kortárs dráma és 
színház néhány jellemző 
tendenciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 
századi vagy kortárs alkotást, 
újításaiknak (vagy a 
hagyomány és újítás 
kettősségének) 
figyelembevételével; 
bemutatja dramaturgiájuk 
sajátosságait;  

 megismer néhány 
álláspontot a művek 
értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 
egy színházi előadást (vagy 
felvételét), és közös 
elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt;  

 lehetőség szerint 
kidolgoznak egy-egy 
jelenetet az elemzett 
művekből;  

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására. 

Dráma és tánc: 
színháztörténet, 
színházművészet. 
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Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Regionális kultúra Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori 
értékeivel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, 
nemzeti identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a 
tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi 
hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

A régió, tájegység, település, 
kerület, iskola kulturális, 
irodalmi, múltbeli és jelen 
hagyományai (pl. kisebbségi 
irodalom, folklór, múzeum, 
színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez 
kapcsolódó szerző(k) irodalmi 
műve(i). 

Irodalmi emlékhelyek 
(szülőház, emlékszoba, kiállítás, 
múzeum, temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz 
kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

 
Emelt szintű érettségi 

feladatok 

A tanuló 

 tisztában van a tájegység / 
település / kerület / iskola 
stb. kulturális, irodalmi 
hagyományaival, ismer 
irodalmi emlékhelyeket;   

 a tematika kapcsán 
alkalmassá válik egy szóbeli 
témakör kifejtésére 
(érettségi 
követelményrendszer). 

Vizuális kultúra; hon 
és népismeret; földrajz; 
történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: régió, 
tájegység, történelmi 
emlékezet, hagyomány. 

 
Társadalomismeret: 

civil társadalom, a 
lokális kulturális 
szerveződések 
jelentősége. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az 
irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 
12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 
7 óra 
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Előzetes tudás 

Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét 
krajcár vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  Móricz 
alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és 
realista ábrázolásmódja.  Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; 
szegénység) és műfaji változatok (novella, elbeszélés, történeti 
példázat, idill-típusú regény stb.). Novelláinak világa pl. Tragédia, 
Szegény emberek, Barbárok).  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi 
kapcsolatok ábrázolása mögött a nemzet sorsáért való aggódás 
húzódik. A paraszti létforma morális kérdései. 

Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, 
alkotások több szempontú megközelítése; felkészítés önálló 
novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.   

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

 
Egy Móricz-regény (pl. 

Rokonok) elemző értelmezése, 
sok szempontú megközelítéssel, 
pl. műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszélés-
technika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek, írói 
előadásmód; problematika (pl. 
vívódó hősök, dzsentri-
ábrázolás).  

 
Egy Móricz-novella elemzése 

(pl.: A kondás legszennyesebb 
inge, Judith és Eszter) 

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar 
epika történetében (Nyugat; 
népi írók mozgalma, Kelet 
Népe); alkotásmódjának 
jellemzőit;  

 képes néhány alkotásának sok 
szempontú megközelítésére, 
saját álláspont kifejtésére és 
adott szempontú, önálló 
műértelmezésre 
(novellaelemzések 
megfogalmazására);  

 lehetőséget kap beszámoló / 
könyvajánló készítésére 
egyéni olvasmányélménye 
alapján;  

 műismereti minimuma: 
Móricz egy regénye (házi 
olvasmány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli 
érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban 
megjelölt feladat kifejtésére. 

Mozgóképkultúra 
és médiaismeret: 
Móricz-művek filmes, 
televíziós adaptációi 
(pl. Pillangó, Égi 
madár, Rokonok, 
Barbárok, Árvácska). 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 
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Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 
után (19. sz. második fele) 

Órakeret 
3 óra 

Előzetes tudás 

Romantika és realizmus, kritikus szemlélet, hőstípusok, karrierista 
hősök, felesleges hősök, hivatalnokfigurák, regényciklus, analitikus 
regény; ált. isk.: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a 
műfordítások szerepe. Művek, szemelvények az angol/amerikai, 
francia, német és orosz irodalomból (pl. Emily Brontë, Dickens, 
Flaubert, Zola, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke, Whitman) műveiből.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző 
világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése 
többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az 
esztétikai és erkölcsi ítélőképesség fejlesztése. 

A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák 
mérlegelése és értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 
folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat 
jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló 
értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

A realista és naturalista epika 
jellemzői (esztétikai elvek, 
tematika, látásmód, stílus- és 
formajegyek) a 19. század 
közepétől; a prózaepika újításai 
(nézőpontok, síkváltások, 
időszerkezet, polifónia; új műfaji 
változatok) a kis- és 
nagyepikában.  

 
Impresszionizmus, 

szimbolizmus és a lírai műnem 
megújítása (pl. a személyiség, a 
lírai közvetlenség háttérbe 
szorulása, a látomás 
felszabadítása, objektivizálódás). 

 
 

A tanuló  

 felismeri a romantika és 
realizmus együtthatását, 
folytonosságát az epikában; 
értelmezi a realista és 
naturalista stílusirányzat 
jellemzőit;  

 megismeri az impresszionista 
és (pre)szimbolista európai 
líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 
epikai alkotás (házi 
olvasmány) elemző 
bemutatására a közös 
értelmezés után; néhány lírai 
alkotás értelmezésére;  

 beszámolót / könyvajánlót 
készíthet egyéni 
olvasmányélménye alapján a 
korszak szerzőinek műveiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 
a szerzőkről, művekről szóló 
vélemények kritikus 

Vizuális kultúra; 
ének-zene: 
impresszionizmus, 
szimbolizmus más 
művészeti ágakban. 
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befogadására, egy 
lehetséges szóbeli tétel 
kifejtésére. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; 
eszmeregény, polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour 
l’art, tiszta költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad 
vers, objektív líra, tárgyvers. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 
Hangulati líra a modernségben 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, 
poétikai megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során 
kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 
hagyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 
képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Vajda János, Babits Mihály, 
Juhász Gyula egy-egy 
hangulatversének elemzése. 

Összehasonlító elemzés 
készítése 

A tanuló 

  

 tisztában van a Nyugat első 
nemzedéke tevékenységével, 
jelentőségével;   

 műelemzések során 
megismeri a szerzők jellemző 
lírai témáit, poétikai 
megoldásait  

 képes a művek önálló 
értelmezésének 
megfogalmazására. 

Vizuális kultúra: 
szerzői portrék. 

 
Informatika: 

adattárak és internetes 
közlés, (pl. a Nyugat). 

 
Etika; filozófia: 

filozófiai, etikai 
irányzatok és hatásuk. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, 
rájátszás.  

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 
században és a kortárs irodalomban 

Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 

Avantgárd irányzatok. Kafka (pl. Az átváltozás); Thomas Mann (pl. 
Tonio Kröger / Mario és a varázsló;; Camus (pl.: Közöny); Orwell (pl. 
Állatfarm / 1984); Faulkner, Hemingway, Hrabal, I. B. Singer, 
Szolzsenyicin alkotásaiból és kortárs művekből. A választott szerzők 
jellemző tematikája, kérdésfelvetése; formanyelvi, szóhasználati 
sajátosságai. 
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A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 
kérdéseinek értelmezése 

Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ 
lehetőségeire, problémáira sokféle válasz születik, ezek megítélése és 
értékelése erkölcsi felelősséget igényel. 

A 20. 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Epikus művek 
(szemelvények, részletek a kis- 
és nagyepikából) 

pl. Karel Čapek: Történelmi 
görbe tükör, Bulgakov: A Mester 
és Margaríta 

Művek és adaptációik 
összevetése. 

 
Lírai alkotások 

(szemelvények, részletek). 
Legalább egy lírikus 

látásmódja egy-két művének 
elemző megközelítésével (pl. T. 
S. Eliot). 

A választott szerzőkhöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek (pl. intellektuális 
költészet, mitologizálás, 
mitoszregény, dokumentum-
irodalom, parabola, 
egzisztencializmus). 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi 
irodalom néhány 
meghatározó tendenciáját;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 
portréját, egy-két művét (pl. 
T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 
megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját 
olvasmányélményeinek 
előadására (műbemutatás / 
ajánlás). 

Mozgóképkultúra 
és médiaismeret: 
filmes feldolgozások. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, 
vezérmotívum, montázstechnika, abszurd.  

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 
drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 
6 óra 
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Előzetes tudás 

Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. A 20. 
századi és/vagy a kortárs drámairodalom egy-két jellemző tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd dráma, egzisztencialista dráma, 
groteszk színház, amerikai drámairodalom köréből). Szemelvények, 
részletek drámai művekből, pl. Brecht (pl. Koldusopera/Kurázsi mama; 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása. A társadalmi, közösségi és 
egyéni konfliktusok hátterének megértése, a morális gondolkodás és 
ítéletalkotás kortárs műveken elemzése során. Annak elfogadása, 
hogy a művekben megjelenített konfliktusok átélése, megítélése 
segítséget ad a saját életproblémák felismerésében és megoldásában. 
A színház és a dráma alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai 
történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

1 választott dráma 
elemzése(pl. Beckett: Godot-ra 
várva; Ionesco: A kopasz 
énekesnő; Dürrenmatt (pl. A 
fizikusok)) 

 
A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek (pl. epikus színház, 
elidegenítő effektusok, song, 
tézisdráma, abszurd dráma, 
példázatosság, groteszk 
komédia, paradoxon). 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 
és/vagy kortárs dráma és 
színház néhány jellemző 
tendenciáját;  

 elemez egy jelentős 20. 
századi vagy kortárs alkotást, 
újításaiknak (vagy a 
hagyomány és újítás 
kettősségének) 
figyelembevételével; 
bemutatja dramaturgiájuk 
sajátosságait;  

 lehetőség szerint megtekint 
egy színházi előadást (vagy 
felvételét), és közös 
elemzéssel értékelik az adott 
interpretációt;  

 lehetőség szerint 
kidolgoznak egy-egy 
jelenetet az elemzett 
művekből;  

 alkalmassá válik a művek 
értelmezéseinek kritikus 
befogadására. 

Dráma és tánc: 
színháztörténet, 
színházművészet. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

Tematikai 
egység/ Fejlesztési 

cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 
6 óra 
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Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani 

ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 
szövegalkotás folyamatában.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 
nyelvi tudatosság fejlesztése. 
A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, 
az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, 
magánhangzók és mássalhangzók rendszere, a hangok alapvető 
képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 
összefüggése. 
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, 
valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő 
összehasonlítás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 
kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 
hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a 
mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 
használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta 
szerinti típusai, az egyszerű és összetett mondatok típusainak 
felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen 
nyelv hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 
mondatszerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 
szintű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Idegen nyelvek: a 
tanult idegen nyelv 
hangtana, alaktani 
szerkezete, szóalkotási 
módjai, 
mondatszerkezete. 

Kulcsfogalm
ak/ fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 
morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 
Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 
Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 
Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 

 

Tematikai 
egység/ Fejlesztési 

cél 
Szövegalkotás 

Órakeret 
10 óra 
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Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 
szövegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, 
módjainak ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi 
jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, 
címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 
elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban 
a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő 
szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 
szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 
közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 
kiegészítésekkel). 
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 
lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, 
nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé, vitaindító, olvasói levél szerkezete. 
Összehasonlító elemzés felépítése, glossza. 
 

Informatika: 
szövegszerkesztési, 
könyvtárhasználati, 
információkeresési 
ismeretek.  

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé, összehasonlító 
elemzés, vitaindító, olvasói levél, glossza 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – József Attila Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 

József Attila életműve.  Pályaszakaszok, életérzések, költői 
magatartásformák (pl. Tiszta szívvel; Tudod, hogy nincs bocsánat); 
világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas Mann üdvözlése). 
Stílusirányzatok (pl. expresszionizmus, szürrealizmus, Medáliák) és 
stílustendenciák (pl. újnépiesség) hatása.   Jellemző lírai tematika (pl. 
Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 1932-1934 között 
(pl. Téli éjszaka, Reménytelenül; A város peremén); kései költészet 
(közéleti, pl. Levegőt; A Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; 
tragikus önsors versek, pl. Karóval jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). 
Versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, formák, témák, motívumok 
(pl. gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat) gazdagsága. Komplex költői 
képek (síkváltások).   Hatása a későbbi költészetre (pl. Pilinszky, Nagy 
László). A választott művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek (pl. 
freudizmus, agitatív vers, szegényember-vers, szonettkoszorú). 
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A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, 
a személyiség harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló 
fejlesztésére. Egyén és közösség viszonyrendszerének 
ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális 
elkötelezettség és az egyénre vonatkozó lételemzés egyszerre van 
jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak többféle 
megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila helye, 
szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. A 
komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a 
képzettársítási képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, 
poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 
megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Egy versének komplex 
elemzése( pl. Eszmélet) 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 
alkotói korszakait; József 
Attila helyét, szerepét a 
magyar irodalom 
történetében; 
írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során 
megismeri József Attila 
jellemző lírai témáit, 
poétikai megoldásait;  

 képes önálló 
versértelmezések 
megfogalmazására;  

Informatika: 
könyvtári és 
internetes 
tájékozódás József 
Attila 
dokumentumokról.  

 
Ének-zene: 

megzenésített 
költemények. 

 
Etika; filozófia: 

korabeli irányzatok és 
hatásuk; filozófiai 
kérdésfelvetések. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 
önmegszólítás. 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 
István, Nagy László 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 



 

139 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 
műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-
társadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában 
szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük 
a magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj 
összefüggéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy 
mű korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces 
novellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Az alábbi szerzők közül 
legalább egyet kell választani! 

Illyés Gyula lírájának 
sajátosságai az Egy mondat a 
zsarnokságról és más műve 
alapján (pl. Bartók, Koszorú); az 
irodalmi szociográfia műfaja, l. 
Puszták népe (vagy részletek).  

 
Németh László egy regénye 

(pl. Iszony) vagy egy drámája (pl. 
II. József; A két Bolyai).  

 
Nagy László költői világa, 

alkotásmódja (pl. népiesség, 
hosszúénekek, montázstechnika, 
képrendszer, portrévers, 
képvers) egy-két műve alapján 
(pl. Himnusz minden időben, Ki 
viszi át a szerelmet; József 
Attila!; Menyegző). 

 
Örkény István groteszk 

látásmódja néhány egyperces 
novella és / vagy a Tóték alapján. 
A választott szerzőkhöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 
századi szerzők életművének 
jellegével; az alkotók 
helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés 
Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Németh 
László egy műve; Örkény 
István néhány műve; Nagy 
László egy-két műve; 
esszérészlet Illyés Gyula, 
Németh László műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 
válik a műveikről szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére 
(érettségi 
követelményrendszer); 
memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Örkény 
műveinek filmes 
adaptációi.  

 
Informatika: 

internetes közlés, 
adattárak –önálló 
tájékozódás. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, 
képvers, groteszk látásmód, egyperces novella. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 
János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 
4 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 
megismert életműve vagy portréja.  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 
alkotásokban. Annak belátása, hogy a magyar irodalom sokféle 
művészi törekvés egysége. 

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

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- 
és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 
megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Az alábbi szerzők közül 
legalább egyet kell választani! 

Szabó Lőrinc költészetének 
jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 
álmai; a Semmiért egészen és 
versciklusainak (pl. a 
Tücsökzene) néhány darabja 
alapján. 

 
Weöres Sándor 

költészetének tematikus és 
formai változatossága (pl. a 
Rongyszőnyeg; Magyar etüdök 
alapján); gondolati költészete; 
szerepversei, stílusutánzatai (pl. 
a Psyché szemelvényei).  

 
Pilinszky János világlátásának 

tükröződése költészetében; 
alkotásmódjának, poétikai 
megoldásainak, motívumainak 
sajátosságai (a Harmadnapon és 
még egy műve alapján, pl. 
Négysoros, Francia fogoly, 
Harbach 1944, Apokrif stb.).  

 
Márai Sándor életműve 

néhány epikus szemelvény 
alapján (pl. Egy polgár 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 
századi szerzők életművének 
jellegével; az alkotók 
helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;   

 műismereti minimum: Szabó 
L., Weöres S. (ált. isk. is); 
Szabó Lőrinc egy-két műve, 
Weöres Sándor egy-két 
műve; Pilinszky János 
Harmadnapon és még egy 
műve; 

 választhat: Márai Sándor 
egy-két alkotása; Ottlik Géza 
egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 
válik a műveikről szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére 
(érettségi 
követelményrendszer); 
memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: Bódy 
Gábor: Psyché.  

 
Informatika: 

adattárak, honlapok, 
önálló tájékozódás pl. a 
Márai-és az Ottlik- 
kultuszról. 
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vallomásai; A gyertyák csonkig 
égnek; Napló); esszérészlet (pl. 
Füves könyv) és lírai alkotás 
(Halotti beszéd) alapján; az 
emigráns léthelyzet hatása. 

Ady Endre publicisztikájából 
részlet (pl. Ismeretlen Korvin-
kódex margójára, Kosztolányi 
Dezső esszérészlet (pl. Ábécé a 
fordításról és ferdítésről), Illyés 
Gyula esszérészlet (pl. Puszták 
népe) 

Ottlik Géza: Iskola a határon 
- sok szempontú 
regényértelmezés.   

 
A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, 
látásmódok).  

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- 
és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 
értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar 
irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének 
megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, 
csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 
kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és 
műfajú epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 
pontok 

Választás alapján művek, 
szemelvények 20. századi 
szépprózai alkotásokból, pl. Déry 
Tibor, Mészöly Miklós, Szabó 
Magda (pl. Abigél), Sánta Ferenc 
(pl. Sokan voltunk), Sütő András 
műveiből;  

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. 
századi szerzők életművének 
jellegével; az alkotók 
helyével, szerepével a 
magyar irodalom 
történetében;  

Informatika: 
internetes közlés, 
irodalmi adattárak és 
honlapok. 
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Művelődés- és 
irodalomtörténeti tájékozódás: a 
nemzeti konzervatív irodalom, a 
népi írók mozgalma, a határon 
túli és emigráns irodalom. 

A választott szerzőkhöz, 
művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 

 megismeri a század 
irodalmának néhány 
törekvését, sajátosságát 
(nemzeti konzervatív 
irodalom, népi írók 
mozgalma, határon túli 
magyar és emigráns 
irodalom);  

 választhat műelemzést / 
műajánlást egyéni 
olvasmányélményei alapján;   

 a szerzők kapcsán alkalmassá 
válik a műveikről szóló 
véleményeknek, 
elemzéseknek az 
értelmezésére; egy-egy 
szóbeli témakör kifejtésére, 
memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalma
k/ fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, 
nemzeti konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, 
költői szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; 
„ötágú síp”. 
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Matematika 

 

 

 
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos 

tényezője az elemző és összegző képesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését 

adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, 

gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk, amelyekhez kell az előző 

évek alapozása, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az 

érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai 

fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése 

szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika 

különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 

A magasabb óraszámban tanuló diákok nagy részétől elvárható, hogy emelt szintű 

érettségi vizsgát tegyen, ezért az elsődleges cél a sikeres vizsga letételére való felkészítés. Az 

ilyen csoportokba járó tanulók zöme feltételezhetően olyan egyetemre, főiskolára fog kerülni, 

ahol a matematikát mint elméleti és/vagy mint alkalmazott tudományt fogják tanulni. Ezért a 

logikát fejlesztő feladatok mellett fel kell készíteni olyan ismeretekre is őket, melyek későbbi 

tanulmányaikat elősegíthetik. Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha a tanulók külön 

fakultációs csoportban vesznek részt a heti 5 tanítási órán. 

A matematikát szerető, a matematikai problémák iránt érdeklődő tanulók számára 

érdekes, nehezebb, gondolkodtatóbb feladatok, problémák kitűzésével, a különböző megoldási 

lehetőségek, diszkussziók megbeszélésével a matematika iránti érdeklődést  tudatosan 

fejlesztjük.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk 

elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A fejlesztés eredményeként a kétéves periódus 

végére elvárható, hogy emelt szinten, a szóbeli vizsgán szabatosan, összefüggően tudják 

magukat kifejezni. 
Megjegyzés 

A taneszközök oszlopban két rövidítést használunk: 

T — tanulói eszközök; 

TD — tanári demonstrációs eszközök. 
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11. évfolyam 
 
Célok és feladatok 
 

A 11. évfolyamon tovább kell folytatni a tanulók kombinatív készségének fejlesztését, 

a feladatmegoldásban a minél többféle megoldási mód keresésének ösztönzését, a bizonyítás 

iránti igény mélyítését. Ezen az évfolyamon elvárható a pontos fogalomalkotásra való törekvés. 

Fontos cél a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességének továbbfejlesztése is. 

A 11. évfolyam témakörei lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók becsléseket 

végezzenek, és a becsléseiket összevessék a számításokkal. Különösen az algebrai számítások 

adnak rá jó lehetőséget, hogy az önellenőrzés igényét felkeltsük, továbbfejlesszük. Több terület 

(egyenletek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok, függvények, geometria) összetettebb 

feladatai is igénylik a tervszerű munka végzését. 

A koordinátageometria egyes területei, valamint bizonyos geometriai feladatok 

megoldása algebrai eszközökkel is jó lehetőséget adnak arra, hogy felismertessük az 

összefüggéseket a matematika különböző területei között. Több lehetőség is kínálkozik arra 

(egyenletek, függvények, vektorok stb.), hogy bemutassuk a fizika és a matematika szoros 

kapcsolatát, miközben a legkülönbözőbb területen van lehetőségünk a gyakorlati problémák 

matematizálására, a modellalkotása (lásd például a gráfok). Szinte minden témakörben 

alkalmunk van a zsebszámológép alkalmaztatására, és igen gyakran tudjuk a számítógépet is 

segítségül hívni a feladatok megoldásához, az adatok, problémák gyűjtéséhez (lásd például 

statisztikai adatok), a véletlen jelenségek vizsgálatához, a megoldások prezentációjához. 

A geometria több területe is alkalmas az esztétikai érzék fejlesztésére. 

Elengedhetetlen az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a 

legfontosabb függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem a 

természettudományos ismeretek megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának 

érdekében is. 

Az analízis témaköreinek elsajátítása az absztrakciós, szintetizáló és képességet növeli 

és egyben biztosítja az elméleti és gyakorlati alapot a későbbi sikeres felsőoktatási 

tanulmányokhoz. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, melyek 

már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

 
Témakörök 
 

 Javasolt óraszámok 

5 óra/hét (180 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 16 óra 

2. Számtan, algebra 50 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, 
az analízis elemei 

54 óra 

4. Geometria 46 óra 

5. Valószínűség, statisztika 14 óra 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 
javasolt 

óraszám 16 óra 
(folyamatosan) 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 
Halmazműveletek, részhalmaz, halmazok számossága. 
 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanult bizonyítási módszerek reprodukálása, egyszerű bizonyítási feladatok önálló megoldása. 
A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések megfogalmazásánál, a bizonyítási módszereknél. 
Gráfokkal kapcsolatos ismeretek és azok modellalkotásra való felhasználása a matematika különböző területein. 
A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Vegyes kombinatorikai 
feladatok, kiválasztási feladatok. 
A kombinatorika alkalmazása 
egyszerű geometriai 
feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül 
és visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős 
Pál 

Modell alkotása valós 
problémához: kombinatorikai 
modell.  

Megosztott figyelem; két, 
illetve több szempont egyidejű 
követése. 

 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Gráfelméleti alapfogalmak, 
alkalmazásuk. Fokszámok összege 
és az élek száma közötti 
összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós 
problémához: gráf-modell. 
Megfelelő, a problémát jól 
tükröző ábra készítése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Teljes indukció A teljes indukció lényegének 
megértése, alkalmazása. 

Frontális munka.   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, 
használata: célszerű jelölés 
megválasztása jelentőségének 
felismerése a matematikában. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Ismétlés nélküli és ismétléses 
permutáció, variáció, ismétlés 
nélküli kombináció.  

Matematikatörténet: Erdős 
Pál. 

A permutáció, variáció, 
kombináció fogalmainak 
megkülönböztetése, 
alkalmazásuk összetett 
feladatokban. 

Eljárások, jelölések 
használata, összetett 
kombinatorikai feladatok 
megoldásánál is. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

A binomiális tétel. 
Pascal-háromszög és 

tulajdonságai. 
Halmaz, részhalmaz 

elemeinek száma. 

A binomiális tétel 
szerepének megmutatása 
különböző alkalmazásokban. 

A Pascal-háromszög képzési 
szabályainak felfedezése a 
tulajdonságok bizonyítása. 

Többféle bizonyítási módszer 
alkalmazása halmazok 
elemszámának igazolására. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Szükséges feltétel, elégséges 
feltétel, szükséges és elégséges 
feltétel. 

A bizonyításokban az ÉS, a 
VAGY, a NEM, a KÖVETKEZIK, az 
AKKOR ÉS CSAK AKKOR stb. 
szavak, kifejezések helyes 
alkalmazása. 

Frontális munka.   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Univerzális és egzisztenciális 
kvantor. 

A kvantorok pontos 
fogalmának kialakítása, 
szerepének felismerése pl. 
analízis témakörben. 

Frontális munka.   

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Teljes indukció. Univerzális és egzisztenciális kvantor. Permutáció, variáció, kombináció. Binomiális együttható. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 50 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer megoldása. Ekvivalens 

egyenlet fogalma. Racionális, irracionális számok. Abszolút érték. Négyzetgyök. n-edik gyök 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása megfelelő modell választásával. A matematika 
alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom 
újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdonságok alkalmazása 
egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás, periodicitás). Diszkussziós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Paraméteres első- és 
másodfokú egyenletek. 

Műveletek biztos elvégzése 
betűkifejezésekkel. 

Diszkusszió elvégzése, 
szükségességének felismerése 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Magasabbfokú egyenletek: 

 másodfokúra visszavezethető; 

 reciprok; 

 szimmetrikus. 

A különböző 
egyenletmegoldási módszerek 
felismerése. Ekvivalens lépések 
vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Abszolút értékes egyenletek, 
egyenlőtlenségek megoldása. 

A tanult ismeretek 
felhasználása összetett 
egyenleteknél. 

Grafikus megoldási módszer 
felelevenítése és alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Összetettebb gyökös 
egyenletek, egyenlőtlenségek 
megoldása. 

Biztos algebrai átalakítások 
elvégzése. 

Hamis gyökök kiszűrése. 
A megoldások ellenőrzése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Két- és háromismeretlenes 
lineáris egyenletrendszerek. 

Kétismeretlenes lineáris 
paraméteres egyenletrendszer. 

Új módszerek megismerése. 
A megoldások számának 

vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Másodfokú 
egyenletrendszerek. 

 Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Egyenletmegoldás különböző 
módszerek segítségével 
(értelmezési tartomány, 
értékkészlet-vizsgálat, 
monotonitás …). 

A tanult módszerek együttes 
alkalmazása összetett 
feladatoknál. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Hatványazonosságok 
igazolása. 

Az , illetve az 

 kifejezések 
szorzattá alakítása. 

Azonosságok felhasználása 
összetett oszthatósági feladatok 
megoldásában. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Polinomok osztása. 
Oszthatósági feladatok. 

Polinomok osztása 
algoritmusának ismerete.  

A tanult ismeretek felidézése 
és alkalmazása új 
problémamegoldási 
szituációban. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

nn ba 
1212   kk ba
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Nevezetes közepek és 
közöttük lévő relációk ismerete n 
elem esetén. 

A megismert összefüggések 
alkalmazása egyenlőtlenségek, 
szélsőérték-feladatok 
megoldásában. 

Számtani és mértani közép 
közötti összefüggés igazolása két 
pozitív szám esetén. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Hatványozás pozitív alap és 
racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 
tapasztalatok, ismeretek alapján. 
A hatványfogalom célszerű 
kiterjesztése, permanencia-elv 
alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Irracionális kitevőjű hatvány 
szemléletes értelmezése. 

A hatványfogalom célszerű 
kiterjesztése, a sorozat 
határértékének felhasználása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Hatványozás azonosságainak 
alkalmazása. Példák az 
azonosságok érvényben 
maradására. 

Ismeretek tudatos 
memorizálása. Ismeretek 
mozgósítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 



 

151 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Exponenciális egyenletek, 
egyenlőtlenségek. 

Modellek alkotása (algebrai 
modell): exponenciális 
egyenletre vezető valós 
problémák (például: befektetés, 
hitel, értékcsökkenés, népesség 
alakulása, radioaktivitás). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia: 
radioaktivitás. 

 
Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 
problémák – demográfiai 
mutatók, a Föld eltartó 
képessége és az élelmezési 
válság, betegségek, 
világjárványok, túltermelés és 
túlfogyasztás. 

T: 
Számológép 

A logaritmus értelmezése. 
Matematikatörténet: 
A logaritmussal való számolás 
szerepe (például a Kepler-
törvények felfedezésében). 

Korábbi ismeretek felidézése 
(hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos 
memorizálása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: zajszennyezés. 

 
Kémia: pH-számítás. 

T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 
 

Zsebszámológép használata, 
táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a 
technika fejlődésének alapja a 
matematikai tudás. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Fizika; kémia: számítási 
feladatok. 

T: 
Számológép 

A logaritmus azonosságainak 
bizonyítása és alkalmazása. 

A hatványozás és a 
logaritmus kapcsolatának 
felismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Logaritmikus egyenletek, 
egyenlőtlenségek. 

Modellek alkotása (algebrai 
modell): logaritmus 
alkalmazásával megoldható 
egyszerű exponenciális 
egyenletek; ilyen egyenletre 
vezető valós problémák (például: 
befektetés, hitel, 
értékcsökkenés, népesség 
alakulása, radioaktivitás). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Exponenciális és logaritmikus 
egyenletrendszerek. 

A már tanult gondolatmenet 
panelként történő felhasználása 
új helyzetben. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Pitagoraszi összefüggés egy 
szög szinusza és koszinusza 
között. Összefüggés a szög és a 
mellékszöge szinusza, illetve 
koszinusza között. A tangens 
kifejezése a szinusz és a koszinusz 
hányadosaként. 

A trigonometrikus 
azonosságok megértése, 
alkalmazása. 

Függvénytáblázat használata 
feladatok megoldásában. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Trigonometrikus egyenletek. 
Trigonometrikus egyenletre 
vezető, háromszöggel kapcsolatos 
valós problémák. Azonosság 
alkalmazását igénylő egyszerű 
trigonometrikus egyenlet. 

A problémához hasonló 
egyszerű probléma keresése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: rezgőmozgás, 
adott kitéréshez, 
sebességhez, gyorsuláshoz 
tartozó időpillanatok 
meghatározása. 

T: 
Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A tanult azonosságok (pl. 
addíciós tételek) alkalmazását 
igénylő trigonometrikus 
egyenletek. 

Az egyenletek megoldásának 
megadása a valós számkörben. 

Periodikus függvényt 
szerepeltető egyenletekben a 
végtelen sok gyök ellenőrzési 
módjának megismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Egyszerű trigonometrikus 
egyenlőtlenségek. 

Egységkör és a 
trigonometrikus függvény 
grafikonjának felhasználása a 
megoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Az n-edik gyök. Racionális és irracionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logaritmus. 

Paraméter. Harmonikus, négyzetes, mértani és számtani közép. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 54 óra 

Előzetes tudás 
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. Egyenlőtlenségek megoldása. Intervallumok. Ívmérték. Érintő, iránytangens. Vektorok, 
bázisrendszer. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A 
matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 
feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók használata. Pénzügyi alapismeretek elsajátítása. Az egyéni döntés felelősségének 
felismerése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szögfüggvények kiterjesztése, 
trigonometrikus alapfüggvények 
(sin, cos, tg). 

A kiterjesztés 
szükségességének, 
alapgondolatának megértése. 
Időtől függő periodikus 
jelenségek kezelése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: periodikus mozgás, 
hullámmozgás, váltakozó 
feszültség és áram. 

 
Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

A trigonometrikus 
függvények transzformációi: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; 

)(cxf ;   dbaxfc  . 

Tudatos megfigyelés a 
változó szempontok és feltételek 
szerint. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

TD: 
interaktív 

tábla 

Hatványfüggvények. Függvényábrázolás, 
függvényjellemzés, 
függvénytranszformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az exponenciális függvények. Függvényábrázolás, 
függvényjellemzés, 
függvénytranszformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Exponenciális folyamatok a 
természetben és a 
társadalomban. 

Modellek alkotása 
(függvény-modell): a lineáris és 
az exponenciális növekedés / 
csökkenés matematikai 
modelljének összevetése 
konkrét, valós problémákban 
(például: népesség, 
energiafelhasználás, járványok). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia: 
radioaktivitás. 

 
Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése és 
folyamatai. 

 

A logaritmusfüggvények 
vizsgálata. Logaritmusfüggvények 
grafikonja, jellemzésük. 

Függvényábrázolás, 
függvényjellemzés, 
függvénytranszformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

A logaritmusfüggvény mint az 
exponenciális függvény inverze. 
Függvénynek és inverzének a 
grafikonja a koordináta-
rendszerben 

Függvény és inverze 
grafikonjának ábrázolása a 
koordináta-rendszerben. 

Frontális munka.   

Összetett függvények 
értelmezése. 

Példa nem kommutatív 
tulajdonságú műveletre. 

Frontális munka   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Függvények folytonossága az 
értelmezési tartomány egy 
pontjában, egy intervallumon, 
illetve az értelmezési 
tartományának minden 
pontjában. 

Függvények 
folytonosságának megállapítása 
a grafikonjuk segítségével, 
szemléletesen. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Függvények  

 véges helyen vett véges; 

 véges helyen vett végtelen; 

 végtelenben vett véges; 

 végtelenben vett végtelen 
határértéke. 

A 
x

xsin
 függvény határértéke 

a nulla pontban. 

A függvények 
határértékének szemléletes 
fogalma, pontos definíciói. 

A határérték és a 
folytonosság kapcsolatának 
megértése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Függvények 

differenciálhatósága. 

A derivált függvény. 
Konstans függvény, 

hatványfüggvény, 
trigonometrikus függvények 
deriválása. 

A különbséghányados 
függvény és határértékének 
szemléletes bemutatása az 
érintő vagy a gyorsuló mozgást 
végző test pillanatnyi 
sebességének meghatározása 
segítségével. 

A felsorolt függvények 
deriválásának biztos tudása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: egyenletesen 
gyorsuló mozgások, 
rezgőmozgás. 

 

Műveletek differenciálható 
függvényekkel. 

Összeg-, szorzat-, hányados- 
és összetett függvények 
deriváltja. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A differenciálszámítás 
függvénytani alkalmazása. 

Érintő egyenletének felírása, 
függvénydiszkusszió (függvények 
monotonitása, szélsőértéke, 
konvexitása). 

Gyakorlati szélsőérték-
problémák megoldása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

A számsorozat fogalma. 
Matematikatörténet: 

Fibonacci. 

Sorozat megadása 
rekurzióval és képlettel. 

Sorozatok ábrázolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

Informatika: 
problémamegoldás 
informatikai eszközökkel és 
módszerekkel: algoritmusok 
megfogalmazása, tervezése. 

T: 
interaktív 

tábla 

Sorozatok tulajdonságai: 
korlátosság, monotonitás. 

Definíciók pontos ismerete. 
Konkrét sorozatok 
tulajdonságainak megsejtése a 
szemlélet útján, illetve ezek 
bizonyítása a definíciók 
felhasználásával. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Konvergens sorozatok. 
Egy adott pont r sugarú 

környezete. 
Küszöbszám kiszámítása. 

A sorozat határértékének 
definíciója. Konvergens, tágabb 
értelemben vett konvergens és 
divergens sorozatok vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Konvergencia, monotonitás 
és korlátosság kapcsolata. 

Sorozatok tulajdonságainak 
megállapítása alkalmas tételek 
felhasználásával.  

Szükséges és elégséges 
feltétel felismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Műveletek konvergens 
sorozatokkal. 

Sorozatok összegének, 
különbségének, szorzatának, 
hányadosának konvergenciája és 
határértéke – bizonyítás, 
meghatározás. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Nevezetes sorozatok 
határértéke. 

nq  és 

n

n










1
1  sorozatok 

határértékének megsejtése és 
ismerete. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Számtani sorozat, az n. tag, az 
első n tag összege.  

Számtaniközép-tulajdonság. 
Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a 
megfelelő képletek használata 
problémamegoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

 T: 
interaktív 

tábla 

Mértani sorozat, az n. tag, az 
első n tag összege.  

Mértaniközép-tulajdonság. 

A sorozat felismerése, a 
megfelelő képletek használata 
problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint 
lineáris függvény és a mértani 
sorozat mint exponenciális 
függvény összehasonlítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
exponenciális folyamatok 
vizsgálata. 

T: 
Számológép 

Végtelen mértani sor. 
Matematikatörténet:  
Zénon-paradoxonok. 
Pl. Arisztotelész, Viète, Fejér 

Lipót, Riesz Frigyes eredményei a 
matematikának ezen a területén. 

A végtelen mértani sor 
összegének meghatározása és 
alkalmazása geometriai 
feladatokban, szakaszos tizedes 
törtek közönséges törtté 
alakításában. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek; 
filozófia: az emberi 
megismerés lehetőségei, a 
tapasztalat és a tudomány 
összhangja. A tudomány 
fejlődése. 

T: 
Számológép 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális 
folyamat. Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. Végtelen mértani sor. Korlátos sorozat, monoton 
sorozat, konvergens sorozat, divergens sorozat, küszöbszám. Axióma. Függvények folytonossága, határértéke. Derivált 
függvény, különbségi hányados.  
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 46 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek távolsága, hajlásszöge. Középpontos hasonlóság és tulajdonságai. A hasonlósági transzformáció és tulajdonságai. 
Arányossági tételek a háromszögben. Szögek ívmértéke. Arányossági tételek a körben. Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. 
Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális 
háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Elsőfokú és másodfokú 
egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 
háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat 
szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. Régebbi 
ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása új helyzetben. A tanult ismeretek alkalmazása sejtések, érvelések, indoklások 
megfogalmazásában, bizonyításban, cáfolásban. A matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-
geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges 
eset viszonya (a derékszögű 
háromszög és a két tétel). 

Háromszögek, négyszögek, 
térbeli alakzatok hiányzó 
adatainak meghatározása. 

A kapott eredmények 
vizsgálata, valóságtartalmának 
ellenőrzése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: vektor felbontása 
adott állású összetevőkre. 

 
Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS. 

T: 
Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A háromszög 
területképleteinek ismerete és 
bizonyítása:  

 két oldal és az általuk 
közbezárt szög szinusza; 

 egy oldal és a rajta fekvő két 
szög szinusza; 

 oldalak és a körülírt kör 
sugara. 

A tanult bizonyítási 
módszerek és képletek 
alkalmazása sokszögek 
adatainak, területének 
meghatározásakor. 

Problémamegoldás során a 
lényeges és lényegtelen adatok 
szétválasztása. 

Elemezhető ábra készítése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Vektorműveletek, 
vektorfelbontások, 
vektorkoordináták ismétlése. 

Bázisvektorok, bázisrendszer. 
Vektor hossza. 
Helyvektorok, 

szabadvektorok. 

Rajzolt és tárgyi jelek 
értelmezése. Ugyanazon 
probléma többféle megoldási 
vetületének meglátása. 
Átkódolás különböző modellek 
között. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: 
vektormennyiségek (pl. erő, 
sebesség, térerősség). 

 

Skaláris szorzat definíciója, 
műveleti tulajdonságai. 

A művelet újszerűségének 
felfedezése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: munka, 
elektromosságtan. 

 

Párhuzamos és merőleges 
vektorok skaláris szorzata. 

Skaláris szorzat kiszámítása a 
vektorok koordinátáiból.  

Vektor  90°-os 
elforgatottjának koordinátái. 

Szükséges és elégséges 
feltétel felismerése. 

Bizonyítás során egyszerű 
gondolatmenet követése, 
megfordítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Műveletek vektorok 
koordinátáival. Vektorok és 
rendezett számpárok közötti 
megfeleltetés. 

Műveleti tulajdonságok 
vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: 
vektorgrafikus ábrázolás. 

T: 
Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A helyvektor koordinátái. 
Szakasz felezőpontjának, 

adott arányú osztópontjának, a 
háromszög súlypontjának 
koordinátái. 

Képletek értelmezése, 
alkalmazása. 

Ismeretek alkalmazása 
újabb ismeretek 
megszerzésében, sejtések, 
indoklások 
megfogalmazásában. 

A levezetésekben tanult 
módszer elsajátítása.  

Kapcsolat felfedezése az 
elemi geometria és az algebra 
között. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: hely megadása. T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Két pont távolsága, a szakasz 
hossza. 

Képletek értelmezése, 
alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Az egyenes különböző 
megadási módjai. Az irányvektor, 
a normálvektor, az iránytangens 
fogalma, összefüggések közöttük. 

Az egyenest jellemző adatok, 
a közöttük felfedezhető 
összefüggések értése, 
használata. Megosztott figyelem; 
két, illetve több szempont 
egyidejű követése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: ponthalmaz 
megjelenítése képernyőn 
(geometriai 
szerkesztőprogram). 

T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Iránytangens és az egyenes 
meredeksége. 

Függvények és a koordináta-
geometria kapcsolata. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyenesek 
párhuzamosságának és 
merőlegességének koordináta-
geometriai feltételei. 

Szükséges és elégséges 
feltétel. 

Geometriai feladatok 
megoldása algebrai eszközökkel. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Egyenes normálvektoros, 
illetve irányvektoros egyenlete. 

Két ponton átmenő egyenes 
egyenlete. 

Az egyenes egyenletének 
iránytényezős alakja. 

Az egyenes egyenletének 
levezetése különböző kiindulási 
adatokból. 

Régebbi ismeretek 
felhasználása a bizonyítás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

T: 
Számológép 

Két egyenes metszéspontja. Geometriai probléma 
megoldása algebrai eszközökkel. 
Ismeretek mozgósítása, 
alkalmazása (elsőfokú 
kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Pont és egyenes távolsága 
(két párhuzamos egyenes 
távolsága). 

Definíciókra való emlékezés. Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 

Adott középpontú és sugarú 
kör egyenlete. 

A kör egyenletének 
levezetése. Geometria és algebra 
összekapcsolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

A kör és a kétismeretlenes 
másodfokú egyenlet. 

Paraméteres másodfokú 
kétismeretlenes egyenlet 
vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 



 

164 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kör és egyenes kölcsönös 
helyzete. 

Geometriai probléma 
megoldása algebrai eszközökkel. 
Ismeretek mozgósítása, 
alkalmazása (elsőfokú, illetve 
másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: ponthalmaz 
megjelenítése képernyőn 
(geometriai 
szerkesztőprogram). 

T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

A kör egy adott pontjában 
húzott érintője. 

A geometriai fogalmak 
megjelenítése algebrai 
formában. Geometriai ismeretek 
mozgósítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: ponthalmaz 
megjelenítése képernyőn 
(geometriai 
szerkesztőprogram). 

T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Külső pontból körhöz húzott 
érintő egyenletének felírása. 

A megoldás keresése 
többféle módszerrel (Thalész-
tétel, diszkrimináns vizsgálata). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Két kör kölcsönös 
helyzetének meghatározása a 
középpontok koordinátáiból és a 
sugarakból, érintkező körök. 

Egymást metsző körök 
metszéspontjainak 
meghatározása. 

A másodfokú kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása és a 
metszéspontok számának 
kapcsolata. 

Geometriai probléma 
megoldása algebrai eszközökkel. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Parabola definíciója, jellemzői 
(fókuszpont, vezéregyenes, 
paraméter, tengelypont, 
szimmetriatengely). 

Parabolapontok 
szerkesztése. A jellemző adatok 
értelmezése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

A koordinátatengelyekkel 
párhuzamos tengelyű parabola 
egyenlete. 

 

Másodfokú kétismeretlenes 
egyenlet átalakítása az alakzat 
adatainak meghatározásához. 

Az alakzatok egyenletének 
levezetése speciális esetben 
(tengelyponti egyenlet). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Parabola érintője. Az érintő fogalmának 
pontosítása. Régebbi ismeretek 
mozgósítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel megadott 
ponthalmazok vizsgálata. 

Ponthalmazok metszetének 
meghatározása 
koordinátarendszerben. 

Az algebra és a geometria 
összekapcsolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
Interaktív 

tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Szinusz, koszinusz, tangens. Bázisvektor, bázisrendszer, helyvektor, szabadvektor. Skaláris szorzat. Egyenes, kör, 

parabola egyenlete. Terület. Kerületi szög, középponti szög. Normálvektor, irányvektor, parabola, fókuszpont, 
vezéregyenes.  
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Valószínűség, statisztika 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 14 óra 

Előzetes tudás 
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 
ismeretek. Eseményalgebra. A valószínűség klasszikus modellje. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 
valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A valószínűség klasszikus 
modellje.  

A valószínűségszámitás 
axiómái. 

Matematikatörténet: Rényi: 
Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság 
kapcsolatának vizsgálata.  

A matematika épülésének 
elvei, az axiómákra alapuló 
tételek és bizonyításuk 
megértése, reprodukálása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

 T: 
Számológép 
interaktív 

tábla 

A binomiális és 
hipergeometrikus eloszlás. 

Visszatevéses és visszatevés 
nélküli mintavétel. 

A problémához illeszthető 
modell választása.  

Az adott eloszlások 
szórásának, várható értékének 
vizsgálata konkrét példákon 
keresztül. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Statisztikai mintavétel. 
Valószínűségek visszatevéses 
mintavétel esetén. Visszatevés 
nélküli mintavétel. Reprezentatív 
mintavétel. 

Modell alkotása 
(valószínűségi modell): a 
mintavételi eljárás lényegének 
megértése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
választások. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
 

Geometriai valószínűség. A matematika különböző 
területei közötti kapcsolatok 
tudatosítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Feltételes valószínűség. 
Független események. 

A feltételes valószínűség 
fogalma példákon keresztül. A 
Bayes-tétel szemléletes 
megértése. 

A matematika több 
területének összekapcsolása 
(halmazok, gráfok). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

A valószínűségi változó. Jelölések megjegyzése, 
fogalom megértése konkrét 
példákon keresztül. 

Frontális munka.   

A valószínűségi változó 
várható értéke, szórása. 

A várható érték, szórás 
szerepének belátása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Nagy számok törvényének 
szemléletes tartalma. 

Matematikatörténet: 
Bernoulli. 

A matematika és a valóság 
kapcsolatának bemutatása 
példákon keresztül. 

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Valószínűség. Klasszikus valószínűségi modell. Binomiális eloszlás, hipergeometrikus eloszlás. Feltételes 

valószínűség, függetlenség, függőség, geometriai valószínűség. Valószínűségi változó, várható érték, szórás. 
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Továbbhaladás feltételei 
 

 Képes egyszerű kombinatorikai feladatok megoldására. 

 Ismeri a gráf szemléletes fogalmát, képes egyszerű alkalmazásokra. 

 Biztonsággal alkalmazza a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén. 

 Ismeri a logaritmus fogalmát, jól alkalmazza az azonosságokat egyszerűbb esetekben. 

 Képes megoldani egyszerű exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenleteket. 

 Tájékozott az alapfüggvények grafikonjait és legfontosabb tulajdonságait (értelmezési-
tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték) illetően. 

 Ismeri és alkalmazza a vektorműveleteket (összeadás, kivonás, skalárral való szorzás). 

 Alkalmazza a szinusztételt és a koszinusztételt a háromszög hiányzó adatainak 
meghatározására. 

 Képes vektorok koordinátáival számolni. 

 Ki tudja számolni szakasz felezőpontjának koordinátáit. 

 Fel tudja írni a kör középponti egyenletét. 

 Ismeri és alkalmazza az egyenes (egy szabadon választott) egyenletét. 

 Meg tudja határozni két egyenes metszéspontjának koordinátáit. 

 Tudja vizsgálni kör és egyenes kölcsönös helyzetét. 

 Képes valószínűségi feladatok megoldására. 

 Ismeri és megfelelően alkalmazza a binomiális és a hipergeometriai elosztást. 

 Ismeri s mértani és számtani sorozat és a mértani sor tulajdonságait. 

 Ismeri a sorozatokkal kapcsolatos jellemző fogalmakat. Tud sorozat határértéket 
meghatározni. 

 Ismeri a függvény folytonosság és differenciálhatóság fogalmát. Alkalmazza a deriválási 
szabályokat. 

 Képes a differenciálszámítás alapelemeivel függvények ábrázolására és jellemzésére. 



 

169 

12. évfolyam 

Célok és feladatok 
 

A 12. évfolyam fő feladata matematikából a tanult ismeretek több szempontú 

rendszerezése, felkészülés az érettségire. Ennek érdekében szükséges a matematika különböző 

területei közti összefüggéseinek tudatosítása, az absztrakciós készség fejlesztése. a deduktív 

gondolkodás továbbfejlesztése. 

A középiskolai tanulmányok végére a korábban szemléletesen, tevékenységek 

segítségével kialakított fogalmaknak meg kell erősödniük, egyes fogalmakat pontosan kell 

definiálni, általánosítani. Meg kell ismertetni a tanulókat a matematika axiomatikus 

felépítésének elvével.  

A következtetési, a bizonyítási készség fejlesztése hangsúlyos ennél a korosztálynál. A 

„ha ..., akkor ...”, az „akkor és csak akkor” helyes használata az élet számos területén (nem csak 

a matematikában) fontos. 

Az érettségiig szükség van a valós számkör biztos ismeretére, az e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazására is. A tananyag 

különböző fejezeteiben a számításoknál fontos a zsebszámológép, a számítógép biztos 

használata, a számítógép alkalmazása. 

A függvények ábrázolása koordinátarendszerben és a legjellemzőbb függvénytulajdon-

ságok ismerete a természettudományos tárgyak megértése és különböző gyakorlati problémák 

megoldása érdekében kiemelkedően fontos. 

Mai látásunk szerint az élet sok területén (természettudomány, társadalomtudomány, 

közgazdaságtan) statisztikus törvényekkel írhatók le jól a jelenségek. Ezért hangsúlyossá vált a 

valószínűségszámítás és a statisztika alapelemeinek megismertetése. Ezen ismeretek 

rendszerező összefoglalására ennek a korosztálynak az általános szellemi érettsége ad 

lehetőséget. 

A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás 

gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más 

tantárgyakban is elengedhetetlen. A koordináta-geometria ismétlésekor a matematika 

különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását hangsúlyozhatjuk. 

Az analízis témaköreinek elsajátítása az absztrakciós, szintetizáló és képességet növeli 

és egyben biztosítja az elméleti és gyakorlati alapot a későbbi sikeres felsőoktatási 

tanulmányokhoz. 

El kell jutni ahhoz, hogy a tanulók a különböző témakörökben megismert összefüggé-

seket feladatokban, gyakorlati problémákban alkalmazzák. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, melyek 

már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 
 
Témakörök 
 

 Javasolt óraszámok 

5 óra/hét (155 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 7 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, 
az analízis elemei 

34 óra 

4. Geometria 34 óra 

5. Valószínűség, statisztika 15 óra 
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6. Rendszerező összefoglalás 65 óra 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 
javasolt 

óraszám 7 óra 
(folyamatosan) 

Előzetes tudás 

Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 
Halmazműveletek, részhalmaz, halmazok számossága. 
A matematikában, illetve a számítástechnikában korábban szereplő algoritmusok ismerete.  
A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések megfogalmazásánál, a bizonyítási módszereknél. 
Gráfokkal kapcsolatos ismeretek és azok modellalkotásra való felhasználása a matematika különböző területein. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A tanult bizonyítási módszerek reprodukálása, egyszerű bizonyítási feladatok önálló megoldása. 
A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Teljes indukció. 
n tagú összegek zárt 

formában való felírása, 
oszthatósági feladatok. 

n tagú összegek zárt 
formában való felírásának 
megsejtése és bizonyítása, 
oszthatósági feladatok 
bizonyítása.  

A sejtés szerepének 
felismerése egy állítás 
megfogalmazásában. 

Egyes esetekből 
következtetés az általánosra. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szükséges feltétel, elégséges 
feltétel, szükséges és elégséges 
feltétel. 

A bizonyításokban az ÉS, a 
VAGY, a NEM, a KÖVETKEZIK, az 
AKKOR ÉS CSAK AKKOR stb. 
szavak, kifejezések helyes 
alkalmazása. 

Frontális munka   

Univerzális és egzisztenciális 
kvantor. 

A kvantorok pontos 
fogalmának kialakítása, 
szerepének felismerése pl. 
analízis témakörben. 

Frontális munka   

Kulcsfogalmak/Fogalmak Teljes indukció. Univerzális és egzisztenciális kvantor. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 34 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög 
szögfüggvényeinek értelmezése. Egyenlőtlenségek megoldása. Intervallumok. Ívmérték. Érintő, iránytangens. Vektorok, 
bázisrendszer. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. Pénzügyi alapismeretek. Az egyéni döntés 
felelősségének. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, 
vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kamatos kamatszámítás, 
pénzügyi alapfogalmak (tőkésítés, 
kamat, kamatperiódus, EBKM, 
gyűjtőjáradék, járadék, hitel, 
törlesztőrészlet, THM, diákhitel). 

A problémához illeszkedő 
matematikai modell választása. 
A tanult ismeretek mozgósítása 
(logaritmus, százalékszámítás). 

Szövegértés fejlesztése: a 
szövegbe többszörösen 
beágyazott, közvetett módon 
megfogalmazott információk 
azonosítása és összekapcsolása. 
Különböző feltételekkel 
meghirdetett befektetések és 
hitelek vizsgálata; a hitel 
költségei, a törlesztés módjai. 

Információk keresése és 
értelmezése különböző egyéni 
pénzügyi döntésekkel 
kapcsolatban (befektetés, hitel). 
Az egyéni döntés felelősségének 
belátása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Földrajz: a világgazdaság 
szerveződése és működése, a 
pénztőke működése, a 
monetáris világ jellemző 
folyamatai, hitelezés, 
adósság, eladósodás. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Alsó és felső közelítő összeg. 
A határozott integrál 

definíciója és tulajdonságai. 
A határozott integrál és a 

terület kapcsolata. 
Matematikatörténet: 

Riemann munkássága. 

Beírt és körülírt téglalapok 
területének összegzése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

 T: 
Számológép 
interaktív 

tábla 
TD: 
interaktív 

tábla 

Az integrálfüggvény 
értelmezése. 

A differenciálhányados és az 
integrál közötti kapcsolat 
felfedezése. 

Frontális munka.   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A primitív függvény és a 
határozatlan integrál fogalma és 
tulajdonságai. 

Alapintegrálok megsejtése, 
alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Integrálási módszerek. Módszer megismerése az 

 baxf   és az    xfxf n   

alakú függvények integrálására. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Newton–Leibniz tétel. 
Matematikatörténet: Newton 

munkássága. 

A határozott integrál 
kiszámítása és alkalmazása 
területszámításra, 
térfogatszámításra. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

Fizika: egyenletesen 
gyorsuló mozgás, harmonikus 
rezgőmozgás, a végzett 
munka. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Alsó közelítő összeg, felső közelítő összeg, határozott integrál, határozatlan integrál, integrálfüggvény, primitív 

függvény. Tőkésítés, kamat, kamatperiódus, EBKM, gyűjtőjáradék, járadék, hitel, törlesztőrészlet, THM, diákhitel. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 34 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek távolsága, hajlásszöge. Középpontos hasonlóság és tulajdonságai. A hasonlósági transzformáció és tulajdonságai. 
Arányossági tételek a háromszögben. Szögek ívmértéke. Arányossági tételek a körben. Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. 
Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális 
háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Elsőfokú és másodfokú 
egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 
háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat 
szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 
távolságok, szögek, terület, kerület. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla, testmodellek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: terület, felszín és térfogat kiszámítása. Régebbi ismeretek 
mozgósítása, összeillesztése, felhasználása új helyzetben. A tanult ismeretek alkalmazása sejtések, érvelések, indoklások 
megfogalmazásában, bizonyításban, cáfolásban. A matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-
geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Síkidomok kerület- és 
területszámításának eddig tanult 
részeinek áttekintése. 
(Háromszögek, négyszögek, kör 
és részei.) 

Képi emlékezés, ismeretek 
felidézése. 

Képzeletben történő 
mozgatás, átdarabolás, 
szétvágás. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: terület, kerület 
meghatározás. 

 
Földrajz: térképkészítési 

elvek, felszínszámítás. 

T: 
Számológép 



 

177 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Mértani testek 
csoportosítása. Hengerszerű 
testek (hasábok és hengerek), 
kúpszerű testek (gúlák és kúpok), 
csonka testek (csonka gúla, 
csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő 
ábra alkotása; síkmetszet 
elképzelése, ábrázolása. 
Fogalomalkotás közös 
tulajdonság szerint 
(hengerszerű, kúpszerű 
testek, poliéderek). 

Térbeli viszonyok, testek 
ábrázolási lehetőségei síkban. 
A tényleges alkotás 
összevetése az elképzelttel. 

Képi emlékezés. 
Megfigyelés adott 

tulajdonság szerint. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Vizuális kultúra: 
axonometria. 

 
Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram). 

 
Kémia: kristályok. 
 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 
mindennapjainkban 
előforduló térbeli alakzatok 
modellje, absztrakciója. 

T: 
számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
testmodellek 

Felszín- és térfogatszámítás 
eddig tanult részeinek 
áttekintése. 

Matematikatörténet: 
Cavalieri, Archimédesz, 
piramisépítés. 

Testháló összehajtásának, 
szétvágásának elképzelése, 
különféle síkmetszetek 
lerajzolása. 

Adott tárgy több 
nézőpontból való elképzelése, 
vetületek megrajzolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: térfogat- és 
felszínszámítás. 

T: 
Számológép 

Csonkagúla, csonkakúp 
felszíne és térfogata. 

A középpontos hasonlóság 
tulajdonságainak felhasználása a 
képletek levezetésénél. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A gömb felszíne és térfogata.  Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Egymásba írt testek 
felszínének, térfogatának 
vizsgálata. 

Térgeometriai ismeretek 
alkalmazása. 

Térgeometria a 
mindennapjainkban. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Biológia-egészségtan: 
vérkeringéssel kapcsolatos 
számítási feladatok. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Csonkagúla, csonkakúp. Gömb. Merőleges vetítés. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

5. Valószínűség, statisztika 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 15 óra 

Előzetes tudás 
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 
ismeretek. Műveletek az események között. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának 
fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Geometriai valószínűség. A matematika különböző 
területei közötti kapcsolatok 
tudatosítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Feltételes valószínűség. 
Független események. 

A feltételes valószínűség 
fogalma példákon keresztül. A 
Bayes-tétel szemléletes 
megértése. 

A matematika több 
területének összekapcsolása 
(halmazok, gráfok). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

A valószínűségi változó. Jelölések megjegyzése, 
fogalom megértése konkrét 
példákon keresztül. 

Frontális munka.   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A valószínűségi változó 
várható értéke, szórása. 

A várható érték, szórás 
szerepének belátása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Nagy számok törvényének 
szemléletes tartalma. 

Matematikatörténet: 
Bernoulli. 

A matematika és a valóság 
kapcsolatának bemutatása 
példákon keresztül. 

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás 

  

Diagramok. Statisztikai 
mutatók: módusz, medián, átlag, 
szórás. 

Adathalmazok jellemzése 
önállóan választott mutatók 
segítségével. A reprezentatív 
minta jelentősége. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
Számítógép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Feltételes valószínűség, függetlenség, függőség, geometriai valószínűség. Valószínűségi változó, várható érték, 

szórás. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

6. Rendszerező összefoglalás 
Órakeret 
javasolt 

óraszám 65 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla, testmodellek 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 
reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 
megfelelően; átstrukturálás. Megfelelés az emelt szintű érettségi követelményeknek. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 
számhalmazok. Valós számok 
halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 
szemléltetés kiválasztása  
(Venn-diagram, számegyenes, 
koordináta-rendszer). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Állítások logikai értéke. 
Logikai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben 
található információk 
összegyűjtése, rendszerezése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Filozófia: logika – a 
következetes és rendezett 
gondolkodás elmélete, logika 
kapcsolódása a 
matematikához és a 
nyelvészethez. 

TD: 
interaktív 

tábla 

A halmazelméleti és a logikai 
ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 
használata. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Definíció és tétel. A tétel 
bizonyítása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult 
definíciókra és tételekre, 
alkalmazásuk önálló 
problémamegoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Bizonyítási módszerek. Direkt, indirekt bizonyítások, 
teljes indukció, skatulyaelv 
alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Kombinatorika. Sorbarendezési és 
kiválasztási problémák 
felismerése. 

Gondolatmenet 
szemléltetése gráffal. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Műveletek értelmezése és 
műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 
konkrét megjelenései: valós 
számok halmazán értelmezett 
műveletek, halmazműveletek, 
logikai műveletek, műveletek 
vektorokkal, műveletek vektorral 
és valós számmal, műveletek 
eseményekkel, műveletek 
függvényekkel. 

Alkalmazás elemzés, 
problémamegoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Számtan, algebra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, 
becslés. Számológép használata, 
értelmes kerekítés. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: alapvető adózási, 
biztosítási, egészség-, nyugdíj- 
és társadalombiztosítási, 
pénzügyi ismeretek. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Algebrai azonosságok, 
hatványozás azonosságai, 
logaritmus azonosságai, 
trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepe, 
használatuk. Matematikai 
fogalmak fejlődésének 
bemutatása pl. a hatvány, illetve 
a szögfüggvények példáján. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
képletek használata. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Egyenletek és 
egyenlőtlenségek (első- és 
másodfok, négyzetgyökös, 
abszolút értéket, exponenciális, 
logaritmikus és trigonometrikus). 

Alaphalmaz, értelmezési 
tartomány. Megoldáshalmaz. 

Alkalmazás 
feladatmegoldásban, 
modellalkotásban. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Egyenletek és 
egyenlőtlenségek.  

Algebrai megoldás, grafikus 
megoldás. Ekvivalens egyenletek, 
ekvivalens átalakítások.  

A megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő 
megoldási módszer önálló 
kiválasztása. 

Önellenőrzés. Sikertelen 
megoldási kísérlet után újjal való 
próbálkozás. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Kétismeretlenes 
egyenletrendszer megoldása 
(első- és másodfok, abszolút 
értékes, exponenciális, 
logaritmikus). 

A tanult megoldási 
módszerek biztos alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyenletekre, 
egyenlőtlenségekre vezető, 
mindennapjainkból vett szöveges 
feladatok. 

Matematikai modell 
(egyenlet, egyenlőtlenség) 
megalkotása, vizsgálatok a 
modellben, ellenőrzés. Törekvés 
a hatékony, önálló tanulásra. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
matematikai modellek. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

A függvény megadása. A 
függvények tulajdonságai. 

Emlékezés: a fogalmak 
pontos felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, 
értékkészlet, zérushely, 
szélsőérték, monotonitás, 
periodicitás, paritás fogalmak 
alkalmazása konkrét 
feladatokban. 

Az alapfüggvények 
ábrázolása és tulajdonságai. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 
interaktív 

tábla 

A tanult alapfüggvények 
ismerete. 

Képi emlékezés statikus 
helyzetekben (grafikonok 
felidézése). 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

 TD: 
interaktív 

tábla 

Függvénytranszformációk: 
cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; 

)(cxf ;   dbaxfc  . 
Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre 
merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 
területe között: 
függvénytranszformációk és 
geometriai transzformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 
interaktív 

tábla 

Differenciálszámítás. Függvénydiszkusszió, 
gyakorlati szélsőérték-feladatok. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Integrálszámítás. Terület- és térfogatszámítási 
feladatok. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
Testmodellek 

Sorozatok és tulajdonságaik. Sorozatok jellemzése. Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Függvények használata valós 
folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása 
matematikai modell 
készítésében. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-
egészségtan; földrajz; 
történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
matematikai modellek. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, 
ponthalmazok. 

 Frontális munka.  TD: 
interaktív 

tábla 

Térelemek kölcsönös 
helyzete, távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek 
kiszámítása. 

Valós problémában a 
megfelelő geometriai fogalom 
felismerése, alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Geometriai transzformációk. 
Távolságok és szögek vizsgálata a 
transzformációknál. 

Távolságok és szögek 
vizsgálata a transzformációknál. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Egybevágóság, hasonlóság. 
Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése 
művészetekben, játékokban, 
gyakorlati jelenségekben. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

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. 

Állítások, tételek jelentésére 
való emlékezés, bizonyítási 
módszerek felelevenítése. 

A problémának megfelelő 
összefüggések felismerése, 
alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Négyszögekre vonatkozó 
tételek és. 

Négyszögek csoportosítása 
különböző szempontok szerint. 
Szimmetrikus négyszögek 
tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére 
való emlékezés, bizonyítási 
módszerek felelevenítése. 

Alkalmazásuk 
problémamegoldásban. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Körre vonatkozó tételek. 
Számítási feladatok. 

Állítások, tételek jelentésére 
való emlékezés, bizonyítási 
módszerek felelevenítése. 

Alkalmazásuk 
problémamegoldásban. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Vektorok, vektorok 
koordinátái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: a vektor 
fogalmának fejlődése a fizikai 
vektorfogalomtól a rendezett 
szám n-esig. 

 Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

 T: 
Számológép 
interaktív 

tábla 
TD: 
interaktív 

tábla 

Vektorok alkalmazásai.  Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 
interaktív 

tábla 

Egyenes egyenlete. Kör 
egyenlete. Parabola egyenlete. 
Két alakzat közös pontja. Görbék 
érintői. 

Matematikatörténet: 
nevezetes szerkeszthetőségi 
problémák. 

Geometria és algebra 
összekapcsolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 
Tanulói kiselőadás. 

 T: 
Számológép 
interaktív 

tábla 
TD: 
interaktív 

tábla 

Szögfüggvények alkalmazása 
háromszögekben. 

Forgásszögek. 

 Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Kerületszámítás, 
területszámítás. 

 Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A tanult térbeli alakzatok 
áttekintése. 

 Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
Testmodellek 

Felszín- és térfogatszámítás.  Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 
Testmodellek 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 
munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Valószínűségszámítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai 
mutatók: módusz, medián, átlag, 
szórás. 

Adathalmazok jellemzése 
önállóan választott mutatók 
segítségével. A reprezentatív 
minta jelentősége. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 
Számológép 
Számítógép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Gyakoriság, relatív 
gyakoriság. Véletlen esemény 
valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a 
klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 
Valószínűségi változók, 

eloszlások. 

A valószínűség és a 
statisztika törvényei 
érvényesülésének felfedezése a 
termelésben, a pénzügyi 
folyamatokban, a társadalmi 
folyamatokban.  

A szerencsejátékok 
igazságtalanságának és a 
játékszenvedély veszélyeinek 
felismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 
csoportmunkában, közös 
megbeszélés.  

Frontális munka. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; biológia-
egészségtan: 
szenvedélybetegségek és 
rizikófaktor. 

T: 
Számológép 
TD: 
interaktív 

tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. 
Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 
egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, 
mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 
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Továbbhaladás feltételei 
 

 Ismeri és alkalmazza a tanult halmazműveleteket.  

 Képes adott véges halmazok esetén kiszámítani a számosságokat. 

 Tud egyszerű (matematikai) szövegeket értelmezni. 

 Megfelelően alkalmazza az ítélet fogalmát. 

 Egyszerű feladatokban alkalmazza a negáció, konjunkció, diszjunkció műveletét, és ezt össze 
tudja kapcsolni a halmazműveletekkel. 

 Különbséget tud tenni definíció és tétel között. 

 Használja és alkalmazza feladatokban a szükséges, az elégséges és a szükséges és elégséges 
feltételt. 

 Tud kombinatorikai feladatokat megoldani. 

 Tud konkrét szituációkat szemléltetni gráfok segítségével. 

 Tud prímtényezős felbontás és a tanult oszthatósági szabályok alkalmazásával egyszerű 
feladatokat megoldani. 

 Ismeri a való számkör felépítését. 

 Ismeri és használja a hatványozás azonosságait. 

 Ismeri és használja feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát és azonosságait. 

 Tud algebrai kifejezésekkel műveleteket végezni. 

 Felismeri az egyenes és fordított arányosságot, jól alkalmazza a százalékszámítást. 

 Algebrai és grafikus módon is tud első- és másodfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket, 
valamint elsőfokú egyenletrendszereket megoldani. 

 Képes nagyon egyszerű abszolút értékes, exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus 
egyenleteket megoldani. 

 Tud értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni és adatokat  leolvasni a grafikonról. 

 Képes jellemezni grafikonnal megadott függvényeket. 

 Ki tudja számítani számtani, illetve mértani sorozat tagjait és részletösszegeit. 

 Ismeri a sorozatok alapvető jellemzőit, képes konvergens sorozatok határértékét 
meghatározni. 

 Helyesen alkalmazza feladatokban a térelemek távolságára és szögére vonatkozó definíciókat. 

 Felismeri és használja feladatokban a különböző alakzatok szimmetriáit. 

 Ismeri a háromszög oldalai és szögei közötti összefüggéseit, a háromszög nevezetes vonalait 
és pontjait. 

 Képes alkalmazni a Thalész- és a Pitagorasz-tételt. 

 Ismeri a négyszögek fajtáit és tulajdonságait. 

 Helyesen alkalmazza a tanult kerület-, terület-, felszín- és térfogat-számítási képleteket, 
módszereket feladatokban. 

 Képes háromszögek hiányzó adatainak kiszámítására szögfüggvények, illetve szinusz- és 
koszinusztétel segítségével. 

 Érti a vektor koordinátáinak fogalmát.  

 Jól tudja különböző adatokból az egyenes és a kör egyenletét felírni. 

 Képes egyenesek metszéspontját kiszámolni. 

 Képes statisztikai adatokat rendezni, grafikonon ábrázolni, adott diagramról információt 
kiolvasni.  

 Meg tudja határozni konkrét adatsokaság móduszát, mediánját, aritmetikai átlagát. 

 Képes adathalmazokat összehasonlítani statisztikai mutatók segítségével. 

 Feladatokban jól alkalmazza a klasszikus és a geometriai valószínűség-számítási 

modellt. 
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A fejlesztés várt eredményei a 11-12. évfolyamos ciklus végén 
 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 A permutáció, variáció, kombináció fogalmának, kiszámítási módjának ismerete. 

 A direkt és indirekt bizonyítás, a skatulyaelv, a teljes indukció és a logikai szitaformula 
ismerete és alkalmazása. 

 A tételek és megfordításuk megkülönböztetése, megfelelő módon történő alkalmazása. 
Feltétel és következmény felismerése következtetésben. 

 Az ekvivalencia, az implikáció, a konjunkció és a diszjunkció szerepének felismerése az 
egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldásakor. 

 A Pascal-háromszög és képzési szabályának ismerete, n elemű halmaz összes 
részhalmazának kiszámolása. 

 A kvantorok használata állítások, tételek megfogalmazásakor (pl. az analízis fogalmai 
esetében). 

 A gráfokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, s ezek segítségével egyszerűbb 
feladatok megoldása. 

 A tanulók tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani, a rendszerezett 
összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével, és tudják ezeket összetettebb 
feladatokban is alkalmazni.  

 Alkalmazzák a matematikai logikában tanult ismereteiket állítások megfogalmazásában, 
fogalmak meghatározásakor. 

 A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, alkalmazzák 
ismereteiket a feladatmegoldásban. 

 Tudjanak algoritmusokat értelmezni, s készíteni. Lássák és értsék meg különböző típusú 
játékok matematikai magyarázatát. 

 Az ismeretek elsajátításával, a feladatok megértésével és azok megoldásával alakuljon 
ki a logikus gondolkodás, pontosságra törekvés. Használják a kreativitásukat és 
konstruktivitásukat a problémák megoldása során. 

 
Számtan, algebra 

 A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 A logaritmus fogalmának ismerete. 

 A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak ismerete és alkalmazása. 

 Trigonometrikus azonosságok ismerete, és a függvénytáblázat használata. 

 Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
megoldása, önálló ellenőrzése. 

 Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

 A mindennapok gyakorlatában és a tudományban előkerülő problémák megoldása a 
valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 Számológép, számítógép célszerű használata a feladatmegoldásokban. 

 A tanulók tudják definiálni számok n-edik gyökét, alkalmazni a gyökökre vonatkozó 
azonosságokat. Készségszinten alkalmazzák a hatványozás és a logaritmus 
azonosságait. Tudjanak azonosságokat igazolni, s a tanult azonosságokat (pl. az addíciós 
tételeket) feladatok megoldásában alkalmazni. 

 Tudjanak megoldani egyszerűbb paraméteres egyenletet, készségszinten oldjanak meg 
kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszert, ismerjék a megoldások 
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számának különböző lehetőségeit. Ismerjék fel, ha magasabbfokú egyenlet megoldását 
vissza lehet vezetni másodfokúra, és tudják az ilyen egyenleteket megoldani.  

 Tudják, hogy a trigonometrikus egyenletnek végtelen sok megoldása is lehet, s tudják, 
hogy ilyen esetben hogyan állapítható meg a gyökök valódi vagy hamis volta. 

 Tudjanak szöveges feladatot leírni az egyenlet nyelvén, a megoldását ellenőrizni. 
Képesek legyenek szélsőérték-problémákhoz a célszerű matematikai modellt 
megtalálni. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

 Trigonometrikus függvények értelmezése. 

 Függvénytranszformációk alkalmazása. 

 Exponenciális, logaritmikus, hatványfüggvények ismerete. 

 Inverz függvény, összetett függvény felismerése, képzése. 

 Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

 A differenciálszámítás alkalmazása. 

 Az integrálszámítás alkalmazása. 

 Sorozatok és tulajdonságaik ismerete. 

 A számtani és a mértani sorozat. A végtelen mértani sor fogalmának ismerete, 
összegének meghatározása speciális esetekben. 

 Az új függvények ismerete és jellemzése során a tanulóknak legyen átfogó képük a 
függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 Ismerjék a függvény határértékének és folytonosságának fogalmát. Tudják a tanult 
függvények adott helyhez tartozó határértékét megállapítani. Tudjanak példákat adni 
folytonos és nem folytonos függvényekre. Ismerjék és értsék a differenciálhányados 
fogalmát. Tudják, hogy a deriváltfüggvény segítségével hogyan vizsgálható a függvény 
menete, hogyan lehet meghatározni a függvény lokális szélsőértékeit. Ismerjenek elemi 
módszereket is a szélsőértékek megállapítására. 

 Ismerjék a kétoldali közelítés módszerét. Ismerjék a határozott integrál fogalmát, 
tulajdonságát, a primitív függvény fogalmát, a Newton-Leibniz tételt, s tudják a 
felsoroltakat feladatmegoldásokban alkalmazni.  

 Tudják a sorozatok tulajdonságait felhasználni a gyakorlati feladatok megoldása során. 
 
Geometria 

 A tanuló ismerje, tudja bizonyítani és alkalmazni a kerületi és középponti szögek tételét 
és megfordítását, a húrnégyszögek tételét, az érintőnégyszögek tételét, ismerje és 
alkalmazza a párhuzamos szelők tételét. 

 A szinusz és koszinusz tétel ismerete, célszerű használata. 

 Két vektor skaláris szorzatnak meghatározása. 

 Tudja használni a tanuló a vektorokat a koordináta-rendszerben. 

 A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: 
távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, egyenes, kör és a parabola 
egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

 A tanulók alkalmazzák számolási, gyakorlati feladatokban a háromszögekre vonatkozó 
általános tételeket. 

 Ismerjék és tudják bizonyítani a háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira vonatkozó 
tételeket, tudják ezeket alkalmazni bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 
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 Ismerjék az euklideszi szerkesztés fogalmát, a szerkesztési feladatok megoldási lépéseit, 
tudjanak megoldani háromszögek, négyszögek szerkesztésére vonatkozó feladatokat. 

 Tudjanak valós problémákhoz geometriai modellt alkotni, és a megoldásnál az 
ismereteiket alkalmazni. 

 Ismerjék a skaláris szorzat fogalmát, tulajdonságait, koordinátákkal való kiszámítási 
módját. Koordinátageometriai ismereteik segítségével tudjanak geometriai számítási és 
egyszerűbb bizonyítási feladatokat megoldani. 

 Tudjanak térbeli problémákhoz axonometrikus ábrát készíteni, ezzel a megoldást 
elősegíteni. 

 
Valószínűség, statisztika 

 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalma. 

 A valószínűség klasszikus modelljének, a valószínűség-számítás axiómáinak ismerete. 

 Geometriai valószínűség kiszámítása.  

 Feltételes valószínűség, független esemény fogalmának ismerete.  

 A valószínűségi változó fogalmának szemléletes tartalma. 

 A binomiális és hipergeometrikus eloszlás alkalmazása. 

 A valószínűségi változó várható értékének, szórásának meghatározása speciális 
esetben.  

 A nagy számok törvényének szemléletes megértése. 

 A tanulók a mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják 
értelmezni, kezelni. Véges, végtelen sok kimenetelű kísérlethez tudjanak megfelelő 
modellt készíteni. 

 Értsék a várható érték, a szórás jelentését, tudják kiszámítani a tanult eloszlásoknál. 
Tudják egyszerűbb valószínűségi játékok esélyelemzését elvégezni. Értsék meg, hogy 
egyes események valószínűsége bizonyos feltételektől függhet. 

 Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a vizsgálatok 
korlátait, érvényességi körét. 

 

 A matematikai tanulmányok végére a matematikatudás 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. 

 Rendelkezzenek alapvető matematikai kultúrtörténeti ismeretekkel, ismerjék a 
legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok 
eredményeire. 
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Történelem 

11. évfolyam 
Heti 2 óra, 36 hét, összesen 72 óra 

1. A történelem forrásai  Órakeret 6 óra 

2. Az ókor és kultúrája Órakeret 12 óra 

3. A középkor Órakeret 10 óra 

4. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 

Órakeret 8 óra 

5. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 

Órakeret 8 óra 

6. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 

Órakeret 8 óra 

7. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 

Órakeret 10 óra 

8. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 

Órakeret 10 óra 

Összesen: 72  óra 

 

Tematikai 
egység 

1. A történelem forrásai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Könyvtárak és múzeumok alap szintű ismerete: városi és országos 

intézmények helye, szolgáltatásaik. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A kulturális intézmények iránti érdeklődés felkeltése, a 
hagyományos ismeretszerzési formák jelentőségének megismertetése. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Könyvtári óra; szakirodalom 
és forrás használat. 

Levéltári óra; levéltárak 
szerepe, működése, források 
keresése, forráskritika. 

Múzeumi óra; ismerkedés a 
régészettel és a muzeológusi 
munkával. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, 
információgyűjtés és azok 
rendszerezése.  

 
Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 
szövegből, ismeretek 
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problémaközpontú 
elrendezése.  
Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 
illetve kutatómunkával 
szerzett ismeretek alapján.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló források 
értelmezése.  

 Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból.  

 
Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 
oklevelek, hanganyagok, 
filmek vizsgálata a történelmi 
hiteleség szempontjából.  
Tájékozódás térben és 

időben: 

 Történelmi időszakok 
jellegzetességeinek 
megragadása és 
összehasonlítása.  

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás, tény és bizonyíték.  

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, 
jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

 

Fogalmak, 
adatok 

 

 
 

Tematikai 
egység 

2. Az ókor és kultúrája 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az athéni demokrácia intézményei, működése. 
A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a 

köztársaság korában. 
A kereszténység főbb tanításai. 
A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a 
hatalomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és 
azok egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A 
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közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a 
szépség és jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek 
megóvásának szükségessége.  

Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Az ókori demokrácia 
alapelveinek megismerése, vázlatos összehasonlítása a modern 
demokrácia alapelveivel. Birodalomszervezési elvek megismerése. A 
háborúk okainak (történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi 
okok stb.) áttekintése. 

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, lássa az európai civilizációra gyakorolt hatását. A zsidó 
gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá 
szerveződésének megismerésén keresztül felismeri annak 
civilizációformáló szerepét, valamint hatását a későbbi korok 
fejlődésére. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 
 
Egy folyamvölgyi kultúra 

jellemzői: 
- Egyiptom. 
- Kína 
 
Az egyistenhit a zsidó 

vallásban. 
 
 
Az athéni demokrácia 

kialakulásának folyamata.  
 

A spártai állam 
 
Augustus principátusának 

jellemző vonásai 
A görög tudomány egyes 

területeinek egy-egy alkotója 
(történetírás, 
természettudományok, filozófia).  
A római történetírás egy-egy 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, 
információgyűjtés és azok 
rendszerezése. (Pl. az első 
civilizációkról fennmaradt 
források csoportosítása 
különböző szempontok 
szerint.) 

 Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése  

 
Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 
szövegből, ismeretek 
problémaközpontú 
elrendezése.  

 Társadalmi csoportok, 
intézmények működésének 
összehasonlítása.  

 
Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 
illetve kutatómunkával 
szerzett ismeretek alapján.  

Földrajz: 
kontinensek, 
térképolvasás. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: Bibliai 
történetek, az írás 
kialakulása, 
jelentősége, 
nyelvcsaládok. 

 
Matematika: a 

számegyenes, az idő 
mértékegységei (nap, 
hónap, év, évtized, 
évszázad). 

 
Etika; filozófia: A 

kereszténység 
története. Az európai 
civilizáció és kultúra 
zsidó-keresztény 
gyökerei. 
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jelentős alkotója (pl. Livius, 
Tacitus). 

A kereszténység 
történetének néhány állomása az 
ókorban (pl. páli fordulat, 
üldöztetés, milánói ediktum, 
niceai zsinat). 

A népvándorlás legfontosabb 
mozzanatainak és résztvevőinek 
ismerete, térbeli elhelyezése (pl. 
germánok, hunok). 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi 
események időrendbe 
állítása. (Pl. ókori keleti 
civilizációk ábrázolása 
idővonalon.) 

 A történelmi tér 
változásainak leolvasása 
térképekről. (Pl. Egyiptom 
területi változásai.) 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló 
ismeretforrások értelmezése. 
(Pl. a köztársaság 
államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. gazdaság, 
gazdálkodás a 
császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. a 
görög és a római mindennapi 
élet összevetése.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek 
vizsgálata a történelmi 
hiteleség szempontjából. (Pl. 
Róma alapítása, Jézus élete.) 

 Feltevések megfogalmazása 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, 
viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Caesar 
és Augustus intézkedései, 
Constantinus reformjai.) 
 
Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből 
tabló készítése. (Pl. a római 
kultúra emlékei 
napjainkban.) 

 Beszámoló készítése 
népszerű tudományos 
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irodalomból, 
szépirodalomból, rádió- és 
tévéműsorokból. (Pl. a 
gladiátorok élete.) 

 
Tájékozódás térben és 

időben: 

 Történelmi időszakok 
jellegzetességeinek 
megragadása és 
összehasonlítása. (Pl. hasonló 
tartalmú görög és római 
események kronológiai párba 
állítása.) 

 Különböző időszakok 
történelmi térképeinek 
összehasonlítása, a 
változások hátterének 
feltárása. (Pl. a kereszténység 
terjedése 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás, tény és bizonyíték.  

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, 
jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 
monoteizmus, politeizmus.  
gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, 
pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 
demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, 
népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, helóta, 
filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, 
Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 
istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 
Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 
(Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. század 
közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 
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Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, 
provincia, triumvirátus, principatus, limes, colonus, dominatus, diaszpóra, 
apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Spartacus, Caesar, 
Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, 
Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, 
Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 
(a köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar 
halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai 
zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugatrómai 
Birodalom bukása). 

 

Tematikai 
egység 

3. A középkor 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.  
A világvallások civilizációformáló szerepe. 

A középkori város jellemzőinek bemutatása.  
A középkori kereskedelem sajátosságai. 

Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a 
mindennapokban.  
A romantika és a gótika főbb stílusjegyei. 

Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-XVI. 
században. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi 
expanzióban, az egyház társadalomépítő és -szabályozó 
tevékenységének azonosítása, távlatos jelentőségének megértése. Az 
egyéni érdekeltség kiterjedése, a hatalommegosztás elvének 
megjelenése az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom 
között mint meghatározó európai fejlődési mozgatórugók értékelése. A 
városokat megillető közösségi szabadságjog, kiegészülve az 
önkormányzatisággal, az ott élők számára fontos értékként jelent meg.  

A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a 
középkori városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern 
európai civilizációban. A rendiség azonosítása mint a modern állam 
középkori gyökere. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló 
hatásának felismerése. Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióinak 
különböző szempontok alapján történő összehasonlítása. A keresztény 
és az iszlám világvallás civilizációformáló szerepének tudatosítása. A 
középkori keresztény vallásos világkép módosulásának nyomon 
követése a történelem során. A humanizmus örökségének kimutatása 
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a modern ember gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis 
szerepének értékelése az emberi civilizációban. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A Frank Birodalom 
történetének főbb állomásai (pl. 
Poitiers, Verdun). 

 
A legfontosabb 

szerzetesrendek jellemzői (pl. 
bencések, ferencesek).  
Az ortodox és a nyugati 
kereszténység főbb jellemzői (pl. 
önálló nemzeti egyházak, eltérő 
liturgia és egyházművészet). 

Az arab hódítás, az iszlám 
elterjesztésének fontosabb 
szakaszai (pl. 635 Damaszkusz, 
732 Poitiers). 

A középkori céhes ipar 
bemutatása. 

Híres egyetemek Nyugat- és 
Közép-Európában (pl. Párizs, 
Oxford, Prága), az egyetemi 
oktatás jellemzői, a skolasztika 
(Aquinói Szent Tamás). 

A humanizmus és a 
reneszánsz jellemzői (pl. 
emberközpontúság, antik 
embereszmény) és fontosabb 
itáliai képviselői (pl. Petrarca, 
Machiavelli és Raffaello). 

A rendi állam kialakulása és 
működése Angliában és 
Franciaországban. 

Az Oszmán Birodalom 
jellemző vonásai és társadalmi 
háttere (pl. szolgálati birtok, 
szpáhi, gyermekadó, janicsár). 

 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés 
szaktudományi munkákból. 
(Pl. a feudalizmus 
terminológiája.) 

 Információk önálló 
rendszerezése, értelmezése 
és következtetések levonása.  

 Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. az iszlám mindennapi 
életet szabályozó 
előírásainak betartása.) 

 Ismeretszerzés 
grafikonokból, diagramokból. 
(Pl. Európa lakosságának 
becsült növekedését 
bemutató diagram kapcsán.) 

 Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Jeanne 
d’Arc életútja és halála.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló 
megfogalmazása. (Pl. az 
uradalom felépítésével és 
működésével kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a 
történelmi személyiségek 
cselekedeteinek, 
viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 
Károly portréja krónikarészlet 
alapján.) 

 Feltevések megfogalmazása 
egyes történelmi jelenségek 
hátteréről, feltételeiről, 

Földrajz: Európa 
természeti 
adottságai, az arab 
világ földrajzi 
jellemzői, 
világvallások, arab 
földrajz (tájolás, 
útleírások), az ún. kis 
jégkorszak 
Európában. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: lovagi 
költészet, 
vágánsköltészet, 
Boccaccio, Petrarca. 

 
Etika: hit és vallás, 

a világvallások 
emberképe és 
erkölcsi tanításai, az 
intolerancia, mint 
erkölcsi dilemma. 

 
Vizuális kultúra: 

bizánci művészet, 
román stílus, gótika, 
reneszánsz 
(Leonardo, 
Michelangelo, 
Raffaello). 

 
Matematika: arab 

számok (hindu 
eredetű, helyi 
értékes, 10-es alapú, 
arab közvetítéssel 
világszerte elterjedt 
számírás), arab 
algebra. 
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okairól. (Pl. a mezőgazdaság 
fellendülésében szerepet 
játszó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 
összehasonlítása, saját értékek 
tisztázása. (Pl. a középkori 
ember gondolkodásának 
átélése és megértése.) 
 
Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 
(táblázatok, ábrák) készítése. 
(Pl. a hűbéri viszony és hűbéri 
lánc bemutatását szolgáló 
ábra.) 

 Mások érvelésének 
összefoglalása és 
figyelembevétele. A 
véleménykülönbségek 
tisztázása, a saját álláspont 
gazdagítása, 
továbbfejlesztése. (Pl. 
valóban nevezhetőek-e a 
Nyugatrómai Birodalom 
bukása utáni évszázadok 
sötét középkornak.) 

 Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. egy 
középkori vár lakóinak egy 
napja.) 

 Esszé írása történelmi-
társadalmi témákról. (Pl. a 
város, mint az egyik 
legsajátosabb európai 
intézmény.) 

 
Tájékozódás időben és 

térben: 

 Az európai történelem és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. összehasonlító időrendi 
táblázat a XIV–XV. sz.-i 
Nyugat-, Közép- és Kelet-
Európa legfontosabb politikai 
eseményeiről.) 

Fizika: Arab 
csillagászat (arab 
eredetű csillagászati 
elnevezések, 
csillagnevek, iszlám 
naptár stb.). 
Középkori technikai 
találmányok, a 
gótikus stílus 
technikai alapjai 
(támív, támpillér); 
tudománytörténet, 
asztrológia és 
asztronómia. 

 
Biológia-

egészségtan: az arab 
orvostudomány 
eredményei. 

 
Ének-zene: a 

középkor zenéje; a 
reneszánsz zenéje. 
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 A történelmi tér 
változásainak leolvasása 
különböző térképekről. (Pl. 
az arab hódítás fontosabb 
szakaszainak bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 
rajzolása információforrások 
alapján. (Pl. Európa három 
régiójának bejelölése a 
vaktérképen.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 
következmény. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 
államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, 
kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 
majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, 
kalifa, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, városi 
önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, 
egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, 
szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 
Aquinói Szent Tamás, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka,  
Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 
732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá 
koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a 
Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

Tematikai 
egység 

4. A középkori magyar állam megteremtése és 
virágkora 

 

Órakeret 8 
óra 

Előzetes tudás 
A honfoglalás.  

A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja források alapján.  
Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége. 
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Az Aranybulla.  
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. 

Károly Róbert gazdasági reformjai. 

Hunyadi János harcai a török ellen.  
Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az 
új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az 
alkalmazkodási képesség fontos feltétele volt népünk 
fennmaradásának. A kereszténység felvétele és az erre épülő 
államalapítás teremtette meg a feltételeit a magyar állam 
megerősödésének és fejlődésének. Az országépítés során megjelenő új 
kihívásokra adott megfelelő válaszaival a kor politikai vezetése 
hozzájárult a társadalmi, gazdasági fejlődéshez, amely felerősítette 
mind a védekező, mind a támadó katonai erőt, melynek révén a 
Magyar Királyság a térség meghatározó államává vált. 

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. Tudása elmélyül az államalapításról, 
megérti történelmi jelentőségét. Felismeri, hogy az Árpád-korban 
megszilárdult a keresztény magyar állam. A korszak jelentős uralkodói 
politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy 
Magyarország a közép-európai régió egyik legerősebb államaként 
fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és 
Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, hogy az ország fejlődésének 
lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az oszmán 
törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A vándorló magyarság képe a 
korabeli forrásokban (pl. arab és 
bizánci források).  
Eltérő tudományos elképzelések 
a magyar őstörténettel 
kapcsolatban (pl. eredet, 
őshaza). 

A kalandozó magyarok képe 
a korabeli forrásokban.  
Szent István törvényalkotó 
tevékenysége. 

Az új rend megszilárdulása 
Szent László és Könyves Kálmán 
idején. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és 
kulcsmondatok keresése 
szövegben. (Pl. Szent István 
törvényeiben.) 

 Információk gyűjtése és 
önálló rendszerezése, 
értelmezése. (Pl. az 
Aranybulla elemzése.) 

– Tanultak felhasználása új 
feladathelyzetben. (Pl. 
korstílusok azonosítása 

Magyar nyelv és 
irodalom: a magyar 
nyelv rokonsága, 
története, 
nyelvcsaládok, 

régi magyar 
nyelvemlékek: a 
Tihanyi apátság 
alapítólevele, Halotti 
beszéd és könyörgés, 
Ómagyar Mária-
siralom. 
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Nagy Lajos törvényei és az 
Anjou-kori társadalom.  
Zsigmond király külpolitikája (pl. 
a nyugati egyházszakadás 
megszüntetése, a huszita kérdés 
kezelése, oszmánok elleni 
védekezés). 

Mátyás király bel- és 
külpolitikája. 

Mátyás király és a 
reneszánsz. 

 
 

magyarországi 
műemlékeken.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 
vélemény alátámasztására, 
ellenvélemények cáfolására.  

– Kérdések megfogalmazása a 
források megbízhatóságára, a 
szerző esetleges 
elfogultságára, rejtett 
szándékaira vonatkozóan. (Pl. 
korabeli utazók, krónikaírók 
leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felismerése és a 
változások nyomon követése 
egy-egy történelmi jelenség 
kapcsán. (Pl. a jobbágy 
fogalom jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi 
személyek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása a 
cselekedeteinek 
mozgatórugóiról. (Pl. 
Hunyadi Mátyás 
külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek 
elbeszélése, eljátszása 
különböző szempontokból. 
Erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzetek megismerése 
és bemutatása. (Pl. 
Nándorfehérvár ostromának 
rekonstruálása magyar és 
török korabeli források 
alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- és 
hanganyagok stb. vizsgálata 
történelmi hitelesség 
szempontjából. (Pl. a XIX. 
századi historizáló festészet 
alkotásai [pl. Feszty-körkép].) 
 
Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-
társadalmi témákról. (Pl. I. 

Eredetmondák (pl. 
Arany János: Rege a 
csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: 
Pannónia dicsérete, 
Katona József: Bánk 
Bán, Arany János: 
Toldi. 

 
Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi 
kincs, a honfoglalás 
korát feldolgozó 
képzőművészeti 
alkotások 
megfigyelése, 
elemzése.  

Román, gótikus és 
reneszánsz emlékek 
Magyarországon. 

 
Ének-zene: 

reneszánsz zene: 
Bakfark Bálint. 

 
Matematika: 

térbeli modellek 
készítése valaminek a 
demonstrálásához. 

 
Informatika: 

forráshasználat, 
hitelesség. 
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Károly gazdasági 
reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi témák 
vizuális ábrázolása. (Pl. a 
magyar társadalom 
változásai az Árpád-korban.) 
 
Tájékozódás térben és 

időben: 

 Tanult események, 
jelenségek topográfiai 
helyének meghatározása 
térképen. (Pl. a magyarság 
vándorlásának fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar 
történelem eltérő időbeli 
ritmusának elemzése. (Pl. A 
kereszténység felvétele, 
államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 
rajzolása információforrások 
alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, 
népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 
fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 
egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, 
Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, 
regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, 
úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, 
rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, Corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, Szent 
Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. 
Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi 
Mátyás. 

Topográfia: Baskíria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, 
Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, 
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Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, 
Nándorfehérvár, Bécs. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata),  
972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István 
uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 
1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása),  
1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 
1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos 
törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 
1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

Tematikai 
egység 

5. Szellemi, társadalmi és politikai változások az 
újkorban 

 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai térkép alapján.  
Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára és a gyarmatosítás. 

A reformáció főbb irányzatai források alapján (lutheránus, 
kálvinista).  
A katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása. 

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.  
Az alkotmányos monarchia működése. 

A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi 
alapszükségletek biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ 
megértésének igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, 
amely a leigázottak szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az 
azt követő gyarmatosítást. Az egyház világi hatalmával való 
szembefordulás nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet 
megújítása mellett az önkormányzatiság kiterjesztésével és a 
munkaelvűség (hivatásetika) meghirdetésével jelentős eszmei és 
társadalmi hatást gyakorolt Európára. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen 
megváltoztatta a világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása 
milyen esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai 
régiók eltérő fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A 
tőkés gazdaság működési mechanizmusának átlátása. A termelés új 
szervezeti formái társadalomformáló hatásának felismerése. 
Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és egymásra hatását.  

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 
A kapitalista 

világgazdasági rendszer 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés különböző típusú 

forrásokból. (Pl. a 95 pontból a 

Földrajz: földrajzi 
felfedezések topográfiai 
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kialakulásának kezdetei, 
a legfőbb társadalmi és 
gazdasági folyamatok a 
XVI-XVII. században 
Nyugat-Európában. 

 
Nagyhatalmi 

konfliktusok és vallási 
ellentétek a koraújkori 
Európában (pl. francia-
Habsburg vetélkedés, 
harmincéves háború). 

 
Az angolszász 

kapitalizálódás, a 
polgári fejlődés és a 
mindennapi élet a kora 
újkori Angliában  
Nagyhatalmi 
erőviszonyok, az 
európai egyensúly a 
XVIII. században. 

 
Az új világszemlélet 

kialakulása (pl. 
racionalizmus), az újkori 
természettudományok 
(pl. mechanika, newtoni 
fizika) és 
társadalomtudományok 
(pl. társadalmi 
szerződés, 
államelmélet) 
kibontakozása. 

 
 

lutheri tanok kimutatása; a 
barokk stílusjegyeinek 
felismerése képek alapján.) 

– Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. (Pl. a 
polgárosult angol nemesség és a 
francia nemesség 
összehasonlítása.) 

– Információk önálló 
rendszerezése és értelmezése. 
(Pl. a harmincéves háború 
okainak csoportosítása.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény 
alátámasztására, ellenérvek 
gyűjtése meghatározott 
álláspontok cáfolására. (Pl. 
forradalom volt-e a XVII. századi 
angliai átalakulás?) 

– A különbségek felismerése és a 
változások nyomon követése egy-
egy történelmi jelenség kapcsán. 
(Pl. az ipari termelési keretek – 
céh, kiadási, felvásárlási rendszer, 
manufaktúra – összehasonlítása.) 
 
Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. a XVI. századi 
világkereskedelem működése.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. az angol 
polgárháború szakaszairól.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak 
leolvasása térképekről. (Pl. a 
reformáció egyes irányzatainak 
a térhódítása.) 

vonatkozásai, a holland 
mélyföld, a Naprendszer. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: Shakespeare, 
Molière. 

 
Dráma és tánc: az angol 

reneszánsz színház és 
dráma, 

a francia klasszicista 
színház és dráma. 

 
Vizuális kultúra: a 

barokk stílus. 
 
Ének-zene: a barokk 

zene. 
 
Fizika: A földközéppontú 

és a napközéppontú 
világkép jellemzői. A Föld, a 
Naprendszer és a Kozmosz 
fejlődéséről alkotott 
csillagászati elképzelések. 

Kepler törvényei, 
Newton. 

 
Filozófia: Descartes, 

Bacon, Locke. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, 
történelmi forrás, interpretáció, jelentőség. 
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Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 
népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, 
abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, 
ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, 
puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, 
Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol 
polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 
 

Tematikai 
egység 

6. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 

Órakeret 
8 óra 

Előzetes tudás 

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása.  
Végvári küzdelmek. 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (pl. három nemzet, vallási 
tolerancia). 

A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai.  
A szatmári béke. 

Mária Terézia és II. József reformjai. 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult az 
ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a 
közösségi és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi 
összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai 
polgárság és parasztság művelődésében máig hatóan a reformáció a 
bibliafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a 
megújulása révén jutott jelentős szerephez. Az uralkodói önkény 
nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének és a 
kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú 
jelentőségének értékelése a Rákóczi-szabadságharc kapcsán. 
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A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy kiváltó okra 
vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy 
adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A kiemelkedő 
történelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító 
szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének 
megértése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy a 
török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A 
másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú 
következményeinek átlátása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Összetartó és elválasztó erők 
a három országrészben (pl. 
törökök elleni védekezés, 
gazdaság, vallás).  
A rendi és vallási törekvések 
összekapcsolódása a Bocskai-féle 
szabadságharcban. 

Bethlen Gábor kül- és 
belpolitikája. 

A török kiűzésének kérdései 
és Zrínyi Miklós.  
A spanyol örökösödési háború és 
a Rákóczi szabadságharc. 

Az udvar és a rendek 
viszonyának alakulása. 

Az állami oktatáspolitika főbb 
intézkedései. 

 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Ismeretszerzés 

szaktudományi munkákból 
(pl. Erdély aranykoráról). 

– Az internet kritikus 
felhasználása történelmi 
ismeretek szerzésére. (Pl. a 
magyarországi oszmán – 
török építészeti emlékekről.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 
elbeszélések összehasonlítása 
a narráció módja alapján.(Pl. 
Brodarics István és Szulejmán 
a mohácsi csatáról.) 

– Feltevések megfogalmazása 
egyes történelmi jelenségek 
hátteréről, feltételeiről, 
okairól. (Pl. Szapolyai 
királyságának szerepe az 
önálló Erdélyi Fejedelemség 
későbbi létrejöttében.) 
 

Kommunikáció: 
– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 
(Pl. kép alapján váralaprajz 
elkészítése.) 

– Mások érvelésének 
összefoglalása és 
figyelembevétele. A 
véleménykülönbségek 
tisztázása, a saját álláspont 
gazdagítása, 

Magyar nyelv és 
irodalom: A 
reformáció kulturális 
hatása; Pázmány 
Péter; 

Zrínyi Miklós: 
Szigeti veszedelem, 
kuruc költészet, Mikes 
Kelemen. 

 
Ének-zene: 

Szegénylegény 
katonaénekek (pl. 
Csínom Palkó). 

 
Földrajz: a 

természeti környezet 
változása a török 
korban. 

 
Matematika: 

képzeletben történő 
mozgatás (pl. 
átdarabolás 
elképzelése; testháló 
összehajtásának, 
szétvágásoknak az 
elképzelése; testek 
különféle 
síkmetszetének 
elképzelése). 
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továbbfejlesztése. (Pl. az 
ország előtt 1526-ban álló 
alternatívák megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 
témákról. (Pl. a török uralom 
hatása Magyarország 
fejlődésére címmel.) 

 
Tájékozódás időben és 

térben: 
– Az egyetemes és a magyar 

történelem eltérő időbeli 
ritmusának és 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. a Rákóczi-szabadságharc 
és a spanyol örökösödési 
háború eseményei között.) 

– A történelmi tér 
változásainak leolvasása 
különböző térképekről. (Pl. 
az ellenreformáció 
térnyerésének nyomon 
követése.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, 
életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 
egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 
labanc, trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, 
Dobó István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen 
Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, 
Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, 
Sárospatak, Ónod, Nagyszombat. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 
(Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger 
sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt 
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éves háború, a bécsi béke), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári 
béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a 
Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári 
béke). 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, 
Helytartótanács, felső tábla, alsó tábla, kettős vámrendszer,úrbéri 
rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 
Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 
Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 

1780–1790 (II. József). 

 

Tematikai 
egység 

7. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az 
imperializmus kora 

 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései.  
Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. 

Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, 
nehézipar, közlekedés) és néhány találmánya.  
Az ipari forradalom teremtette ellentmondások (pl. 
környezetszennyezés, életmódváltozás, a nyomor kérdése). 

Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása.  
Németország nagyhatalommá válása.  
A balkáni konfliktusok okai. 

A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása.  
 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A felvilágosodás állította középpontba a világmindenség ésszel 
felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, 
a folyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Az alapvetőnek 
nevezett emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati 
demokráciák jogrendjének alapját jelentik. A korszak eszméi 
(egyenlőség, szabadság, testvériség) nem egyszer egymást kizáró 
módon valósulnak meg. A korszak tette az uralkodók és hatalmon 
levők feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában a 
népboldogítás zsarnoki, terrorisztikus eszközeinek alkalmazását is 
eredményezte. 

A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv 
általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok 
gyakorlásának kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a 
korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve 
bontakozik ki. 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 
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ipari munkásság létszámának növekedését eredményezte. Ismeri a 
korszakban kialakult politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, 
konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és átlátja, hogy ezek 
átalakult formában ma is léteznek. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 
A főbb irányzatok 

(pl. alkotmányos 
monarchisták, 
girondiak), valamint 
képviselőik társadalmi 
és politikai 
elképzeléseinek 
összehasonlítása.  
A jakobinus diktatúra. 

 
A napóleoni 

háborúk fordulópontjai 
(pl. Moszkva, Lipcse).  
A nagyhatalmi 
együttműködés céljai 
és rendszere a bécsi 
kongresszus nyomán. 

 
Az ipari forradalom 

eredményeinek (pl. 
városiasodás, 
demográfiai robbanás) 
kibontakozása és 
egymásra hatása. 

 
A szövetségi 

rendszerek 
kialakulásának okai az 
első világháború előtt.  
Gyarmatok és 
gyarmattartók a 
századfordulón. 

 
Az ipari forradalom 

legfontosabb 
találmányainak és 
felfedezőinek 
bemutatása (pl. Benz, 
Edison, a 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi 

magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. (Pl. 
a tömegek bekerülése a 
politizálásba.) 

– Információk önálló 
rendszerezése és értelmezése. 
(Pl. az ipari forradalom 
találmányai és jelentőségük.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása 
egyes társadalmi-történelmi 
jelenségek okairól. (Pl. a 
forradalmi terror és 
szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek 
jellemzése, feltevések 
megfogalmazása viselkedésük 
mozgatórugóiról. (Pl. 
Robespierre, Napóleon.) 
 
Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források 
elemzése, összefüggések 
felderítése. (Pl. a 
Függetlenségi nyilatkozat 
elemzése és a felvilágosodás 
hatásának kimutatása.) 

– Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. a 
hatalommegosztás elvének 
ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása 
népszerű tudományos 
irodalomból, (Pl. a 
szabadkőművesség 
témájában.) 

Magyar nyelv és 
irodalom: a felvilágosodás és 
a romantika, a francia 
Enciklopédia, Voltaire: 
Candide. 

 
Vizuális kultúra: 

klasszicizmus és romantika. 
 
Ének-zene: Marseillaise. 
 
Fizika: hőerőgépek, a 

teljesítmény mértékegysége 
(watt). 

 
Erkölcstan; etika: 
Állampolgárság és nemzeti 
érzés. A szabadság rendje: 
jogok és kötelességek. 
Magánérdek és közjó. 
Részvétel a közéletben. A 
társadalmi igazságosság 
kérdése. 

 
Földrajz: urbanizációs 

folyamatok és hatásaik. 
 
Filozófia: a felvilágosodás 

filozófusai (pl. Diderot, 
Voltaire, Rousseau), a német 
idealizmus (pl. Kant, Hegel), 
Marx. 

 
Biológia-egészségtan: 

védőoltások (az immunológia 
tudományának kezdetei). 

 
Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a modern 
nyilvánosság kialakulása. 
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robbanómotor, 
telefon).  
A tudományos és 
technikai fejlődés 
hatása a társadalomra, 
a gondolkodásra, az 
életmódra és a 
környezetre. 

 
 

– Vizuális rendezők (táblázatok, 
ábrák) készítése. (Pl. a francia 
forradalom korszakai.) 

– Események, történetek 
dramatikus megjelenítése. (Pl. 
XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, 
filozófiai kérdésekről (Pl. a „Mi 
viszi előre a világot? 
Forradalom vagy szerves 
fejlődés” témájában.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 

– Események időrendbe állítása. 
(Pl. a 1848-as forradalmak.) 

– A történelmi tér változásainak 
leolvasása különböző 
térképekről. (Pl. Lengyelország 
felosztása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 
népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 
pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 
természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 
felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 
alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, liberalizmus, 
konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) 
Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, 
Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok 
Észak-Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat 
kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille 
ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 
1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 



 

215 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, 
középosztály, városiasodás, emancipáció, szakszervezet, 
keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, 
nagyhatalom, hármas szövetség, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 
Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna,  
Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 
1861–65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 
1871 (a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség 
megalakulása), 1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

Tematikai 
egység 

8. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása 
Magyarországon Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A reformkor fő kérdései.  
Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

A pesti forradalom eseményei.  
Az áprilisi törvények. 

A kiegyezés megszületésének okai.  
A kiegyezés tartalma és értékelése. 

Az átalakuló társadalom sajátosságai.  
Nemzetiségek a dualizmus korában. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 
valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 
meg. Ezek nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok 
meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a 
nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a 
polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E 
célok megvalósítása állítja középpontba azokat a nagyformátumú 
politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a 
közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állítják 
a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és 
szabadságharc idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely 
számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két 
nagyhatalom külső katonai agressziója képes leverni. 

Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó 
államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot célzó, 
reformkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári 
Magyarország megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar 
polgári nemzeteszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a 
reformkor jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi 
eseményeknek. A magyar és az egyetemes történelem 
összefüggéseinek átlátása. Március 15. eseményeinek megismerése 
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nemzeti ünnepünk méltó megünneplése céljából. A reformkor nagy 
alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

 
A rendi 

országgyűlés és a 
megyerendszer 
működése.  
A gazdasági 
átalakulás jellemzése 
és elemzése.  
A magyar társadalom 
rétegződése és 
életformái. 

 
A nemzeti érzés 

megerősödése a 
magyarság és a 
nemzetiségek 
körében. 

 
A német, az olasz 

és ausztriai 
mozgalmak hatása a 
magyar 
szabadságharcra.  
Nemzetiségi 
törekvések a 
Habsburg 
birodalomban. 

 
Ausztria és 

Magyarország közjogi 
viszonyának 
alakulása.  
Nagyhatalmi 
elképzelések Közép-
Európa szerepéről. 

 
A kiegyezés 

alternatívái, a 
kiegyezéshez fűződő 
viták (pl. dunai 
konföderáció, 
Kasszandra levél). 

Ismeretszerzés, tanulás: 
– Különböző emberi 

magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. (Pl. 
a nemesi életszemlélet 
megismerése Pulszky Ferenc 
műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Petőfi 
Sándor halála.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi 
személyiségek jellemzése, 
feltevések megfogalmazása 
viselkedésük mozgatórugóiról. 
(Pl. Széchenyi István, Görgey 
Artúr.) 

– Különböző szövegek, 
hanganyagok, filmek stb. 
vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. (Pl. 
Németh László Az áruló című 
történeti drámája.) 
 
Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 
források elemzése, 
összefüggések felderítése. (Pl. 
Széchenyi programja a 
Stádium 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. a reformkori 
rendi országgyűlés felépítése 
és a törvényhozás menete.) 

– Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. Széchenyi 
és Kossuth vitája.) 
 
Tájékozódás időben és térben: 

Magyar nyelv és irodalom: A 
felvilágosodás és a reformkor 
irodalma. 
Nemzeti dráma, nemzeti 
színjátszás kezdetei. 

 
Dráma és tánc: a XIX. századi 
magyar színház és dráma 
néhány alkotása: Katona József: 
Bánk bán, Vörösmarty Mihály: 
Csongor és Tünde. 
 

Vizuális kultúra: 
klasszicizmus és romantika. 

 
Ének-zene: Himnusz, Szózat, 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – a 
nemzeti opera születése, Liszt 
Ferenc. 

 
Földrajz: Magyarország 
természeti adottságai, 
folyamszabályozás. 
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A’ polgári állam 

kiépülése 
Magyarországon (pl. 
közigazgatás, 
közegészségügy, 
iskolahálózat).  
Magyar nemzetiségi 
politika és 
nemzetiségi 
törekvések.  
A környezet 
átalakításának 
következményei (pl. 
vasútépítés, 
városfejlődés, 
iparosítás). 

 
A tömegkultúra 

néhány jelensége 
Magyarországon (pl. 
divat, szórakozás, 
sport, sajtó). 

 
 

– Az európai történelem és a 
magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. az 1848-as forradalmak 
kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe 
állítása. (Pl. a pesti 
forradalom eseményei.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 
életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 
monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 
centrum, periféria. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, 
cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, 
közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, 
áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, cenzusos választójog, 
jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 
Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere 
Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, 
Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 
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Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 
reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv 
államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. 
április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 
1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség 
kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a 
világosi fegyverletétel). 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista 
monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 
nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, torlódó 
társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó 
emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, 
millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, 
Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó Kálmán, 
Puskás Tivadar. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 
Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák 
Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 
1868 (a nemzetiségi törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza 
Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a 
millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai 
válság). 

 
 
12. évfolyam 
Heti 2 óra, 32 hét, összesen 64 óra 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 
Órakeret 16 óra 

9. Önálló projekt munka I: előkészítés Órakeret 4 óra 

10. Magyarország története az első világháborútól a második 
világháborús összeomlásig 

Órakeret 16 óra 

11. Önálló projekt munka II: bemutatás Órakeret 4 óra 

12. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig Órakeret 10 óra 

13. A jelenkor Órakeret 8 óra 

14. A mai magyar társadalom és életmód Órakeret 6 óra 

Összesen: 64 óra 
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Tematikai 
egység 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ 
felbomlásáig 

 

Órakeret 
16 óra 

Előzetes tudás 

A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak 
elemzése. 

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. 

A náci Németország legfőbb jellemzői.  
A náci ideológia és propaganda. 

A bolsevik hatalomátvétel körülményei.  
A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 

A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai.  
A holokauszt. 

Az ENSZ létrejötte, működése.  
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (pl. Korea, Kuba, Szuez). 

A szovjet blokk kialakulása és jellemzői.  
Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 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. Az új hadászati eszközök és módszerek 
alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel 
jártak, és minden állampolgárt érintettek. A későbbi győztesek olyan – 
sok tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket 
kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a 
háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor magukban 
hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

A tanuló megérti az első világháború kirobbanásához vezető okokat, 
és látja azok komplex jellegét. Felismeri a háború sajátos, az emberi 
történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a háború 
emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. Reálisan értékeli a 
történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró békerendszert. 
Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös 
tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Ismeri és érti a trianoni 
országvesztés lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. 
Különbséget tesz nemzeti önvédelem és önfeladás között, ismeri a 
politikai kalandorság jellemzőt és következményeit. Érti az oroszországi 
események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi 
történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  
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A hátország szerepe a 
háborúban.  
Nagyhatalmi érdekek és 
ellentétek a béketárgyalásokon. 

 
A világgazdaság 

átrendeződése a háború után.  
A gyarmati világ szétesésének 
kezdetei (pl. India, Közel-Kelet). 

 
Az olasz fasizmus jellemzői.  

Tekintélyuralmi rendszerek 
bemutatása Közép-Európában 
és a Balkánon. 

 
Az USA gazdasági 

fellendülése és nemzetközi 
szerepe.  
A válság kezelésének módjai 
egy adott országban (pl. USA, 
Nagy-Britannia). 

 
A totális állam kiépítése 

Németországban. 
 
A bolsevizmus ideológiája.  

A bolsevik propaganda főbb 
jellemzői.  
A sztálini gazdaságpolitika. 

 
A szövetséges hatalmak 

együttműködésének elemzése.  
Háborúellenes katonai és 
polgári erőfeszítések. 

 
Nyugat-Európa újjáépítése 

és a közös európai intézmények 
kialakulásának kezdetei.  
A gyarmati rendszer felbomlása 
- a „harmadik világ” kialakulása.  
Gandhi erőszakmentes 
mozgalma. 

 
A német kérdés. 
  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, diagramokból. 
(Pl. háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 
adott témához különböző 
médiumokból. (Pl. 
haditudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése 
múzeumokban. (Pl. a korszak 
helytörténeti vonatkozásai.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, képek, 
plakátok, karikatúrák 
vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. (Pl. 
Ferenc József korának 
plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek 
problémaközpontú 
elrendezése. (Pl. hadicélok, 
haditervek – békecélok, 
békeelvek, és ezek 
megvalósulása.) 
 
Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-
társadalmi témákról (Pl. a 
trianoni békediktátum 
hatásai.) 

 Mások érvelésének 
összefoglalása és figyelembe 
vétele. A 
véleménykülönbségek 
tisztázása. (Pl. Magyarország 
részvétele a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. a magyar 
delegáció részvétele a 
béketárgyalásokon.) 
 
Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. 
(Pl. a háború kiemelkedő 
eseményeinek időrendje.) 

Földrajz: Európa 
domborzata és 
vízrajza. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: Móricz 
Zsigmond: Barbárok, 
Ady Endre, Babits 
Mihály háborús 
versei. 

 
Kémia: 

hadászatban 
hasznosítható vegyi 
anyagok. 

 
Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 
tömegkommunikáció, 
médiumok hatása a 
mindennapi életre. 
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 Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai adatainak 
elhelyezése vaktérképen. (Pl. 
a békeszerződések területi 
vonatkozásai.) 

Értelmező 
kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 
bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 
nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, 
monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 
frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 
bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 
Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 
ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, Kun 
Béla, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Doberdó, Szentpétervár, 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, balti államok, 
Lengyelország, trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a 
szarajevói merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári 
forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. 
október 31. (Károlyi Mihály kinevezése miniszterelnökké, az őszirózsás 
forradalom), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a 
békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – 
augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni béke 
aláírása). 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant,  
Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 
rendszer, Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, 
tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, propaganda, 
nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, 
antikomintern paktum, Anschluss, domínium, tekintélyelvű állam, 
magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 
Gandhi. 
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Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 
weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a 
Szovjetunió létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói 
egyezmény), 1929–1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra 
kerülése), 1936 (Berlin-Róma tengely, Antikomintern Paktum), 1938 
(Anschluss, a müncheni konferencia). 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 
tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, 
totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta 
koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, 
gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij 
robot. 

Személyek: Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De 
Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 
Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 
Voronyezs, Don-kanyar. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 
egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németor Lengyelországot, kitör a 
második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 
Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini 
csata), 1943 (véget ér Sztálingrád ostroma, kurszki csata), 1944. június 6. 
(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február 
(a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 
1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. 
(Japán fegyverletételével véget ér a második világháború),  

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 
támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–
1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni 
katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 
1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas 
hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom 
alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon).szág 
megtámadja 

 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 
vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, 
Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini 
fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma. 

Személyek: Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, 
Brezsnyev, Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a 
Kominform állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 („a 
fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a 
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Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1956 (az SZKP XX. 
kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a Római Szerződések), 1961 (a 
berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1964–
1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”). 

 
 

Tematikai 
egység 

 

9. Önálló projekt munka I: előkészítés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás készség szintű számítástechnikai alapismeretek 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló, egyéni kreativitáson alapuló szellemi tevékenység 
kritériumainak az elsajátítása. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A projekt készítés 
módszertana. 

Ismeretszerzés az 
interneten – gyakorlati óra 

Az aktuális érettségi 
időszak egy szabadon 
választott témakörének 
projekt formában történő 
egyéni kidolgozása. 

 
A projekt végeredménye 

vagy egy hagyományos esszé, 
8-10 szövegszerkesztett oldal 
formájában, vagy egy PPT 
bemutató, amely 25-30 
diából, és a nyomtatott 
formában csatolt 15 perc 
terjedelmű kísérőszövegből 
áll. 

 

  

  

 

Tematikai 
egység 

 

10. Magyarország története az első világháborútól a 
második világháborús összeomlásig Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 
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A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 
harcokban. 

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  
A holokauszt Magyarországon (pl. zsidótörvények gettósítás, deportálás). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A trianoni országvesztés társadalmi, szellemi és gazdasági 
rövidtávú hatásainak és hosszú távú következményeinek nemzeti 
tragédiaként való tudatosítása. A határok által elszakított területeken a 
kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése, 
segítésének tudatosítása. A reménytelen bel- és külpolitikai helyzetből 
való kilábalás eredményeinek felismerése, a szellemi honvédelem és 
nemzetépítés szükségességének elfogadása, valamint a területi revíziós 
igények szükségességének etnikai indoklása a korszakra vonatkozóan. 
Szélsőségektől mentes értékelés az adott történelmi időszakról, 
eseményeiről és személyiségeiről.  

A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés 
legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak 
hatásaira való reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai 
életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt 
hatásait. Érti a kisebbségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai 
alternatívákkal és tudja azok mozgatórugóit. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A Károlyi-kormány bel- és 
külpolitikai mozgástere és 
intézkedései.  
A tanácskormány uralomra 
kerülése, politikája, bukásának 
okai.  
Trianon társadalmi és bel- és 
külpolitikai következményei. 
 
Politikai életpályák bemutatása 
és elemzése (pl. Bethlen István, 
Teleki Pál). Gazdasági válság és 
radikalizálódás a belpolitikában 
(Gömbös és kísérlete). 
 
A klebelsbergi kultúrpolitika 
kibontakozása és főbb jellemzői 
(pl. kultúrfölény, valláserkölcsi 
nevelés).  
Tudomány és művészet főbb 
képviselői a két világháború 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. magyar 
gazdaság a két világháború 
között.) 

 Különböző emberi 
magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. 
(Pl. az egyes társadalmi 
csoportok életkörülményei.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása 
a történelmi személyiségek 
cselekedeteinek 
mozgatórugóiról. (Pl. Horthy 
Miklós politikai életpályája.) 

Földrajz: 
Magyarország és 
Közép-Európa 
természeti 
adottságai. 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: a Nyugat, 
mint folyóirat és mint 
mozgalom; József 
Attila; a népi írók; a 
határon túli irodalom. 

 
Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 
tömegkommunikáció, 
médiumok hatása a 
mindennapi életre, a 
magyar 
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közötti Magyarországon (pl. 
Szent-Györgyi Albert, Bartók 
Béla). 
 
Magyarország a náci birodalom 
árnyékában (pl. gazdasági és 
politikai kényszerek, kitörési 
kísérletek).  
A területi revízió lépései. 
 
Kállay Miklós 
miniszterelnöksége.  
Háborúellenes törekvések (pl. 
Magyar Történelmi 
Emlékbizottság, szárszói 
találkozó). 
 
Az antiszemitizmus és a 
zsidókérdés Magyarországon. 
 
 

 

 Történelmi – társadalmi 
adatok, modellek és 
elbeszélések elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség és a 
valószínűség szempontjából. 
(Pl. a magyar külpolitika 
mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, 
filmek vizsgálata a történelmi 
hitelesség szempontjából. 
(Pl. a korabeli játékfilmekből 
kirajzolódó mindennapi élet 
és társadalomkép 
összevetése a történeti 
valósággal). 
 
Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből 
összeállítás, tabló készítése. 
(Pl. a korszak helytörténeti 
vonatkozásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját 
vélemény érthető 
megfogalmazása. (Pl. az 
antiszemitizmus témában.) 
 
Tájékozódás térben és 

időben: 

 A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar 
történelem eltérő időbeli 
ritmusának és 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. a német befolyás 
erősödése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 
jelenség topográfiai helyének 
elhelyezése vaktérképen. (Pl. 
a revíziós politika eredményei 
1938–39.) 

hangosfilmgyártás 
kezdetei. 

 
Biológia-

egészségtan: Szent-
Györgyi Albert. 

 
Vizuális kultúra: 

avantgárd – Kassák 
Lajos. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
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gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: konszolidáció, numerus clausus, földreform, népszövetségi 
kölcsön, pengő, zsidótörvény, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, Magyar 
Nemzeti Bank, társadalombiztosítás, agrárolló, nyilas mozgalom, győri 
program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös 
Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 
Kronológia: 1920-1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a 

numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István 
miniszterelnöksége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 
1938. november 2. (az első bécsi döntés). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 
támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–
1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni 
katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 
1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas 
hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom 
alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 

Tematikai 
egység 

 

11. Önálló projekt munka II: bemutatás 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
készség szintű számítástechnikai alapismeretek, megfelelő szóbeli 
kommunikációs készség 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Az önálló, egyéni kreativitáson alapuló szellemi tevékenység 
kritériumainak az elsajátítása. 

Az emelt szintű szóbeli vizsgára való felkészülés 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 
A tanulók a tanárral történő 

előzetes konzultáció után 15 
perc terjedelmű teljesen önálló 
előadásban ismertetik 
munkájukat. 

Az egymástól történő 
tanulás, ismeretszerzés 
módozatainak megismerése. 

 
A projekt végeredménye 

vagy egy hagyományos esszé, 
8-10 szövegszerkesztett oldal 
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formájában, vagy egy PPT 
bemutató, amely 25-30 
diából, és a nyomtatott 
formában csatolt 15 perc 
terjedelmű kísérőszövegből 
áll. 

 

 

 
 

Tematikai 
egység 

12. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 

Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi-korszakban. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb 
eseményei.  
A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai. 

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban. 

A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. államforma, 
szabadságjogok, függetlenség). 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, 
a kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és 
zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, 
feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a 
hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A 
szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás 
érzésének felkeltése. Annak felismerése, hogy az 1956-os forradalom 
és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk talpköve. A szovjet 
megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami szuverenitás 
következményeinek azonosítása. A totális kommunista diktatúra 
emberiség elleni bűneinek megismerése, elítélése. 

A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 
kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 
viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja a 
magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy 
nehéz történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és 
cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. Október 23-i nemzeti 
ünnepünk eseményeinek megismerése a méltó megünneplés céljából. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  
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. A nemzetközi helyzet 
hatása a magyar belpolitika 
alakulására 1945 és 1948 között 
(pl. SZEB intézkedései, németek 
kitelepítése). 

Az elnyomás formái és 
„gépezete”. 

 
A magyar forradalom 

nemzetközi jelentősége és 
összefüggései (pl. szuezi válság 
szerepe, a magyar kérdés az 
ENSZ-ben). 

 
A kádári társadalom- és 

kultúrpolitika alakulása (pl. 
„gulyás- vagy 
fridzsiderkommunizmus”, három 
T). 

 
Magyarország a kilencvenes 

években (pl. jogalkotás, 
társadalmi változások - vesztesek 
és győztesek). 

 
 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 
beszélgetésekből és 
megfigyeléséből. (Pl. az 
1956-os események 
résztvevőinek 
visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása új 
helyzetekben. (Pl. 
Magyarország 
szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyomozás 
megtervezése. (Pl. Tóth Ilona 
ügye.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések 
megfogalmazása híres 
emberek viselkedésének 
mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 
Imre/Kádár János 1956-os 
szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 
mellett és ellen, az érvek 
kritikai értékelése. (Pl. 
koncepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmezhető 
szövegek jelentésrétegeinek 
feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak 
viccei.) 
 
Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történelmi 
témáról. (Pl. a Nyugat 
magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 
készítése. (Pl. az 1945. és 
1947. évi választások 
eredményei.) 
 
Tájékozódás időben és 

térben: 
A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 
kölcsönhatásainak elemzése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: Illyés Gyula: 
Egy mondat a 
zsarnokságról. 

 
Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 
Dokumentumfilmek, 
híradók elemzése. 

 
Testnevelés és 

sport: 
Olimpiatörténet, 
magyar részvétel és 
sikerek a korszak 
olimpiáin. 
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(Pl. az 1956-os forradalom és 
környezete.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 
interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 
parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazdapárt, 
Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, 
háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók 
Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, internálás, osztályharc, 
ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP). 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 
Kéthly Anna, Esterházy János, Rákosi Mátyás, Márton Áron, Kádár János, 
Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Sztálinváros 
(Dunaújváros). 

Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar 
Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 
1949 (az új alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre első 
miniszterelnöksége), 1956 (Rajk László és társainak újratemetése), 1956. 
október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom 
győzelme), 1956. november 4. (általános szovjet támadás indul 
Magyarország ellen). 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, új 
gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, KISZ, 
ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, Ellenzéki Kerekasztal, 
reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDMP, MSZP, 
többpártrendszer, pluralizmus, jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Aczél György, Pozsgay Imre, Tőkés 
László, Antall József, Göncz Árpád. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság. 
Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (a kádári konszolidáció 

lezárulta), 1968 (az új gazdasági mechanizmus érvénybe lépése), 1989. 
június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a 
harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1990 (szabad országgyűlési és 
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önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása 
Magyarországról). 

 

Tematikai 
egység 

13. A jelenkor 

 
Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

A közép-európai régió sajátos problémái. 
Az Európai Unió legfontosabb intézményei. 
A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a 

természeti környezetre. 

Tantárgyi 
fejlesztési célok 

 A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa 
előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. Fő 
morális célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) 
esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus 
értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok 
árnyalt megítélése. 

A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és 
tisztában vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul 
bennük a környezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári 
magatartás lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, 
valamint felismerik a társadalom egészének érdekeit. Tisztában 
vannak az EU szerepével, és reális kép alakul ki bennük Magyarország 
szerepéről és lehetőségeiről az integráción belül. 

Követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A balkáni konfliktusok, 
Jugoszlávia felbomlása.  
Nemzeti, etnikai, vallási 
kisebbségek helyzete néhány 
országban (pl. Románia, 
Magyarország, Ukrajna). 

 
A „Hatok” Közös Piacától az 

Európai Unióig (1957-1992), az 
integráció főbb állomásai.  
Együttműködés és eltérő 
érdekek az unióban.  
Az Európai Unió helye a 
világgazdaságban. 

 
A demográfiai válság 

társadalmi és gazdasági okai. 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek 
szerzésére. (Pl. 
atomfegyverrel rendelkező 
országok az ezredforduló 
után.) 

 Vizuális rendezők 
(táblázatok, ábrák, vázlatok) 
készítése. (Pl. a mai hatalmi 
viszonyokat bemutató 
ábra.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, 
elbeszélések elemzése a 
bizonyosság, a lehetőség és 
a valószínűség 

Földrajz: az EU 
kialakulása, jellemzői, 
tagállamai; globális 
világgazdaság 
napjainkban, globális 
környezeti problémák; 
népesség, népesedés, 
urbanizáció; fejlődő és 
fejlett országok 
gazdaságának 
jellemzői; Kína. 

 
Informatika: 

Információk gyűjtése 
az internetről. 
Bemutatók, 
dokumentumok 
készítése. 
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A környezettudatos 
magatartás kulturális, 
gazdasági és politikai feltételei. 

 
 

szempontjából. (Pl. globális 
világ fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető 
helyzetek felismerése, 
bemutatása. (Pl. klónozás) 

 
Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 
gyűjtött képekből. (Pl. 
globális környezeti 
problémák.) 

 Beszélgetés (vita) 
társadalmi, történelmi 
témákról. (Pl. Brazília, 
Oroszország, India, Kína) 
megnövekedett szerepe.) 

 
Tájékozódás térben és 

időben: 
A világtörténet, az európai 
történelem, a magyar 
történelem eltérő időbeli 
ritmusának és 
kölcsönhatásainak elemzése. 
(Pl. centrumok és perifériák 
napjainkban.) 

Információs 
társadalom. 

Információkeresés, 
információ-
felhasználás. 

 
Etika; filozófia: 
korunk erkölcsi 
kihívásai. 

 
Ének-zene: 

világzene. 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 
adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: globalizáció, terrorizmus, adósságspirál, fogyasztói 
társadalom, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, 
fenntarthatóság, környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, 
migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, 
szegregáció, integráció. 

Személyek: 
Topográfia: az EU tagállamai. 
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Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 
(terrortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam). 

 

Tematikai 
egység 

14. A mai magyar társadalom és életmód 

 

Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása.  
Az állampolgári jogok, kötelességek. 

A választási rendszer. A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei 
és működésük. 

Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

 A demokratikus rendszer megteremtésének ellentmondásai (pl. 
forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül) az 
átalakulás jelentőségének értékelése, az ezt tagadó álláspontok 
kritikája. Annak belátása, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és 
vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak 
megfelelően. A közösségi és egyéni érdekek ütközésének, kiegyenlítési 
törekvéseinek a felismerése a társadalomban. Magunk és mások 
kétféle mércével mérésének elutasítása.  

A tanulók tisztában vannak azzal, hogy melyek a rendszerváltozás 
előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 
legfontosabb különbségek. Reális kép alakul ki bennük Magyarország 
szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül. Megértik a 
kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai és kulturális 
kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség 
szempontjából egyaránt. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

A szociális 
piacgazdaság jellemzői. 

 
A magyar 

alkotmányosság elemei 
(pl. a konstruktív 
bizalmatlanság 
intézménye, 
népszavazás) és 
intézményei (pl. 
alkotmánybíróság, 
ombudsmani 
intézmény). 

 
A magyar 

társadalom 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, 
diagramokból. (Pl. Magyarország 
demográfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, 
élethelyzetek megfigyelése, 
következtetések levonása. (Pl. 
kisebbségek határon innen és 
túl.) 

 Az internet felhasználása 
történelmi ismeretek szerzésére. 
(Pl. Magyarország és az Európai 
Unió kapcsolata.) 
 
Kritikai gondolkodás: 

Informatika: 
információkeresés, 
információ-felhasználás. 

 
Matematika: 

diagramok, táblázatok, 
grafikonok – adatleolvasás, 
készítés, értelmezés, 
statisztikai fogalmak 
ismerete. 
 

Etika; filozófia: korunk 
erkölcsi kihívásai. 
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szerkezetváltozásai az 
elmúlt fél évszázadban.  

Magyarország 
gazdasága és 
beilleszkedése az 
európai, illetve 
világgazdaságba. 

 
 
 

Különbségek felismerése, a 
változások nyomon követése egy-
egy történelmi jelenség kapcsán. 
(Pl. Magyarország 
államberendezkedésének 
változásai a XX. század folyamán.) 

 
Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy társadalmi, 
történelmi témáról. Saját 
vélemény megfogalmazása. (Pl. 
cigányság romák integrációja.) 

 Események, történetek, 
jelenségek dramatikus 
megjelenítése. (Pl. 
hajléktalansors, 
munkanélküliség, a 
mélyszegénység problémái.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma tanulmányozásához 
leginkább megfelelő térkép 
kiválasztása különféle atlaszokból. 
(Pl. Magyarország népesedési 
viszonyainak, az életkörülmények 
változásainak bemutatása.) 

Értelmező 
kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 
felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 
népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 
erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 
kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 
periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 
közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 
diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 
adatok 

Fogalmak: migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, 
diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 
Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 
Kronológia: 1999 (Magyarország a NATO tagjává válik), 2004 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 
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A fejlesztés 
várt eredményei 
a két évfolyamos 

ciklus végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 
események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok 
előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra 
nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 
összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális 
közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. 
társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, 
megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, 
gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és 
különbségek árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és 
modernkori egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi 
fogalmak rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú 
történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy 
történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont 
szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete 
megfogalmazásakor a közösség hosszútávú nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve 
egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1849 
szabadságharc leverésétől a kiegyezésen át a trianoni országvesztésig, 
illetve a második világháborús pusztításon át a kommunista diktatúra 
létrejöttéig, valamint az 1956-os forradalomtól a demokratikus jogállam 
megteremtéséig. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat 
meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen 
képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 
bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar 
történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 
összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események 
között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül 
vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa 
társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel 
párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek 
meg. Ismerje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ 
vezető hatalmává és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és máig tartó 
hatását, következményeit értékelni és legyen képes a határon túli 
magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 
különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés működési 
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nehézségeit és a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felismerni és 
azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális 
veszélyeket, pl. betegségeket, elszegényesedést, munkanélküliséget, 
élelmiszerválságot, tömeges migrációt. 

Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, 
Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, értse a 
választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, 
történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, 
atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével 
történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló 
jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internetet kritikus és tudatos 
használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek 
megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 
összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző 
szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a 
történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi 
jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző 
szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető 
élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló 
véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, 
jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének 
összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott 
álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a 
saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi 
adatokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a 
lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes 
összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és 
funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek 
összehasonlítására, saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-
történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, 
esszét írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan 
megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig 
elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. 
Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek 
összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, 
vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi 
társadalom fogalmának k szakszerű használatára, tudjon érvelni a 
társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

 


