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Angol nyelv 

 
Taneszközök 
Mivel számos színvonalas nyelvkönyvcsomag áll a nyelvtanárok rendelkezésére, így 

ezek mellett kiegészítésként sokféle és változatos taneszközt kínálnak: képkártya-sorozat, 
poszterek, társasjátékok, feladatlapok, hanganyagok, szövegek stb. 

 
A fent említett fejlesztések számos egyéb eszköz igényt is felvetnek. A modulok 

használata nagyon nagy mennyiségű fénymásolást is vonz maga után, hiszen a különféle 
feladatlapokat, hanganyagok szövegét valamint olvasásra szánt szövegeket csak ily 
módon tudjuk eljuttatni a tanulókhoz. 

A különféle kártyák, kártyasorozatok jobban bírják az igénybevételt, ha lamináljuk 
őket. 

Az Internet használata minden esetben azt jelenti, hogy bizonyos órák Internet 
hozzáféréssel rendelkező számítástechnika teremben zajlanak. A munka hatékonysága 
érdekében az is fontos, hogy minden diák külön gépnél üljön. Bizonyos esetekben az is 
elengedhetetlen, hogy a géphez tartozzon fejhallgató is. Amennyiben a modul végére 
valamilyen bemutatót kell készíteni,a közös megtekintéshez és értékeléshez szükséges 
egy számítógéphez csatlakoztatott projektor. 

A hanganyagok meghallgatása vagy úgy lehetséges, hogy a tanteremben van 
hangfallal ellátott számítógép, vagy a hanganyagokat előbb ki kell írni CD/DVD-re, így 
viszont a megfelelő lejátszónak kell rendelkezésre állnia. (A hanganyagok Mp 3-as 
formátumúak.) 

A projekt munkák és poszterek elkészítése rendívül sokféle és változatos eszközt és 
anyagot igényel:olló, ragasztó, bluetech, különféle papírok és rajzeszközök. Olykor nem 
árt ha színes nyomtatót is tudunk használni saját  készítésű képek nyomtatásához. Ez 
viszont azt jelenti, hogy alkalmanként digitális fényképezőgépet is használnak a diákok. 

 

Biológia  

Szakmai ajánlásunk témakörök szerinti bontásban tartalmazza a minimális és az 
ajánlott taneszközöket. Összeállításakor elsősorban a tartalmi és a didaktikai 
szempontokat követtük, a tanárra (és az iskolára) bízva azt, hogy milyen típusú, illetve 
melyik konkrét taneszközt alkalmazza a helyi sajátosságok és lehetőségek 
figyelembevételével (helyi tanterv, felszereltség, fejlesztési tervek, tankönyv, a tanulók 
adottságai)! 

A fent leírtak egyben azt is jelentik, hogy itt külön megnevezett eszközök részei 
lehetnek egyetlen forgalomba kerülő taneszköznek (pl. kép egy képsorozatnak), illetve 
egy konkrét taneszköz alkalmas lehet többféle biológiai jelenség bemutatására is.  

A „képek” elsősorban nyomtatott taneszközben (pl. album, növény- és állatismereti 
könyvek) jelenhetnek meg. A „kivetíthető kép” lehet dia, írásvetítő transzparens, 
episzkóppal vagy projektorral az egész osztály számára láthatóvá tett kép. A „videofilm” 
TV vagy projektor segítségével vetített, CD-n vagy videokazettán rögzített mozgókép. 

Ez a szakmai ajánlás a fejlesztők számára is készült, így mind a minimális, mind az 
ajánlott kategórián belül a kereskedelmi forgalomban kaphatók mellett több olyan eszköz 
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található, amely ebben a formában vagy ilyen tartalommal jelenleg még nem létezik. 
Azonban a kerettantervben meghatározott célok elérése és a fejlesztési követelmények 
teljesítése érdekében szükségessé vált ezek kifejlesztése. (Felvételüket a taneszköz-
jegyzékbe indokolják a már régen meglévő igények is.)  

 
A minimálisként meghatározott eszközök a kerettanterv követelményeinek 

teljesítéséhez szükségesek. Az ajánlottak elsősorban a differenciált oktatásra és az önálló 
tanulásra adnak lehetőséget, vagy kiegészítésként használhatók. De alkalmasak a másik 
kategóriában szereplő eszközök kiváltására is (pl. a megfigyelések / vizsgálatok 
elvégezhetők a tanár által összeállított eszközrendszerrel, vagy készen kapható 
eszközkészlettel is)!  

Mindkét kategórián belül megkülönböztettük a demonstrációs, illetve a 
tevékenykedtető eszközöket. A tevékenykedtető eszközök között soroltuk fel azokat, 
amelyek a tanulói önálló munkát, a közvetlen megfigyelést (vagy kísérletezést) szolgálják. 
A biológia kerettanterv fontos eleme a megismerési módszerek bemutatása, egyszerű 
vizsgálatok és kísérletek önálló elvégzése. Ezért minden témakörnél (javaslatként!) 
megneveztünk ilyeneket. Ajánlásunk az ezeknek megfelelő eszköz- és anyaglistát is 
tartalmazza. Emelt szintű biológiaoktatás / tagozat esetében, vagy a szakiránytól / helyi 
sajátosságoktól függően a gyakorlatok, és az elvégzésükhöz szükséges eszközök 
változtatásra illetve kiegészítésre szorulnak! 

Az előző két bekezdésben leírt kategóriáknak megfelelően az ajánlott 
tevékenykedtető eszközök között kaptak helyet a szoftverek, amelyek demonstrációra 
való felhasználását hangsúlyozottan javasoljuk hatékonyságuk, korszerűségük és 
gazdaságosságuk miatt! (lásd: „vetített képek”)  

Az önálló ismeretszerzés képességének kialakításához fontos a szakkönyvek, 
ismeretterjesztő könyvek, -folyóiratok és az Internet használata. Ezek szükségességét 
külön nem jelöltük (csak az anyagukból készülő szemelvénygyűjtemény(eke)t ), hiszen 
gyakorlatilag minden témakör tárgyalása során javasolt használatuk! (Különösen a 
sejtbiológia, genetika, evolúció, ökológia, környezet- és természetvédelem, az 
egészségtan és a tudománytörténet esetében.) Fontosnak tartjuk –egy adott 
problémakörhöz kapcsolódóan- művészi alkotások megismerését, valamint 
reklámanyagok (kritikai!) elemzését is. (pl.: filmek, novellák, versek, reklámfilmek pl. az  
ökológia, természet-és környezetvédelem, egészségtan témakörben stb.) 

 
A megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és anyagokat külön táblázat 

tartalmazza:  
A sokcélúan használható szertári eszközök és anyagok között azokat soroltuk fel, 

amelyek a vizsgálatok előkészítéséhez, vagy bemutatásához szükségesek. (Ezek 
mennyisége iskolánként nagyon különböző lehet, az iskola adottságaitól és jellegétől 
függően.) 

Külön oszlopban szerepelnek a tanulói megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz szükséges 
eszközök. Itt a témakör szerinti csoportosításban javasolt vizsgálatoknak megfelelő, azok 
elvégzéséhez szükséges eszközök listája található.  

Ebben az oszlopban találhatóak a komplex taneszköz-készletek is. 
A harmadik és a negyedik oszlopban a témakör szerinti csoportosításban javasolt 

vizsgálatoknak megfelelő, azok elvégzéséhez szükséges vegyszereket és biológiai 
anyagokat soroltuk fel. 
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Az összesített eszközjegyzék listaszerűen, típus szerint csoportosítva, a minimális és az 

ajánlott eszközöket külön sorszámozva tartalmazza a taneszközöket, ugyanakkor a 
témakör szerinti bontás szempontjait is megtartja.  

 
A hatékony biológiatanításhoz az alapfeltételeket a megfelelően kiépített és felszerelt 

szaktanterem biztosítja: 
minimális: vízszintes lapú tanulói asztalokkal és tanári asztallal felszerelt, folyóvízzel 

ellátott, elsötétíthető terem (az eszközök megfelelő tárolására alkalmas zárható 
szekrényekkel és polcokkal/vitrinekkel) 

javasolt: vízszintes lapú tanulói asztalokkal (ahol szükséges: 24 V-os hálózati 
csatlakozóval) és tanári előadói asztallal (hideg-meleg folyóvízzel, kiöntővel, vezetékes 
gázzal, elektromos hálózati feszültséggel), polcokkal/vitrinekkel ellátott elsötétíthető 
terem + szertár (az eszközök és anyagok biztonságos tárolására, a vizsgálatok és kísérletek 
előkészítésére) 

A szaktanterem további felszerelése: 
vetítővászon (nagy méretű) 
írásvetítő 
diavetítő 
televízió 
videolejátszó 
faliújságként használható parafatábla / rafia 
 
vagy  
 
a legkorszerűbb és a leggazdaságosabb megoldás egy (természettudományi) 

multimédiás szaktanterem berendezése, a következő felszereléssel: 

 az oktatásban sokoldalúan használható videokamera (használható írásvetítőként, 
episzkópként, videokameraként, csatlakoztatható számítógéphez és mikroszkóphoz) 

 labormikroszkóp kivetítési lehetőséggel 

 multimédiás személyi számítógép 

 projektor 

 videolejátszó 

 vetítővászon (nagy méretű) 

 faliújságként használható parafatábla / rafia 

 (televízió) 
Természetesen egy ilyen terem berendezése esetében sem nélkülözhető a 

vizsgálatok / kísérletek elvégzésére alkalmas eszköztár! 
Abban a teremben, ahol vizsgálatokat / kísérleteket végeznek, szükséges a következők 

kifüggesztése: 
A terem (és a szertár) rendje 
A laboratóriumi munka szabályai 
Baleset-megelőzési és elhárítási tervezet 
A nemzetközileg használt veszélyszimbólumok együttes szemléltetésére használható 

színes tábla 
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9-10. évfolyam 
 

Témakör 

Minimális Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 

Az élőlények 
testfelépítésének 
és 
életműködéseinek 
változatossága 

A vírusok, a 
prokarióták és az 
egysejtű eukarióták 

 
 

 
 
 
 
A prokariótákat és az 

eukarióta egysejtűeket 
bemutató kivetíthető 
képsorozat 

A vírusokról és 
egészségügyi jelentőségükről 
szóló videofilm 

A prokariótákat és 
jelentőségüket bemutató 
videofilm 

Az egysejtű eukariótákat 
bemutató videofilm 

Méreteket és 
nagyságrendeket szemléltető 
kép / falikép / vetített kép  

A pro-és az eukarióta 
sejtet összehasonlító kép / 
falikép / vetített kép / 
videofilm 

 
 
 
 
Egyokuláros tanulói 

mikroszkópok (40-1000x) 
Prokariótákat és 

eukarióta egysejtűeket 
bemutató mikrometszet-
készlet 

Egysejtűek mikroszkópos 
megfigyeléséhez szükséges 
mikrotechnikai eszközök és 
anyagok 

 

 
 
 
 
Labormikroszkóp (40-

1500x) kivetítési 
lehetőséggel 

Baktériumok 
tenyésztéséhez szükséges 
eszközök és anyagok 

Az antibiotikumok 
hatásának kimutatásához 
szükséges anyagok, eszközök 

Elektronmikroszkópos 
felvételeket bemutató képek 
/ vetített képek 

A HIV-vírus modellje 
Vírusok és baktériumok 

által okozott jelentősebb 
emberi megbetegedéseket 
és az ellenük való védekezés 
lehetőségeit táblázatszerűen 
rendszerező falikép  

 
 
 
 
Különböző anyagcsere-

típusú baktériumok, és 
anyagcseretermékeik 
vizsgálatához szükséges 
eszközök és anyagok 

Biológiai gyakorlatokat 
leíró munkaeszközként 
használatos könyv / 
praktikum 

Az AIDS-ről szóló szoftver 
(CD-ROM) 

A mikroszkópikus világot 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

Vírusok, baktériumok és 
eukarióta egysejtűek által 
okozott emberi 
megbetegedéseket és az 
ellenük való védekezés 
lehetőségeit feldolgozó 
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 A vírusokkal és a 
baktériumokkal kapcsolatos 
legfontosabb felfedezéseket, 
kutatásokat, kutatókat és 
orvosokat ismertető 
videofilm  

 

szoftver  
A tananyagot feldolgozó, 

az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

Mikroszkóplámpák a 
tanulói mikroszkópokhoz 

 

Az állatok teste 
és életműködései 

 

Sztereómikroszkóp (20-
40x) 

Szövettani képeket 
bemutató kivetíthető 
képsorozat 

A növényi és állati sejtet 
összehasonlító kép / falikép / 
vetített kép 

A helyi tantervben 
megjelölt állatcsoportok 
testfelépítését bemutató 
képek / faliképsorozat / 
kivetíthető képsorozat / 
dobozos készítmények / 
beágyazott készítmények 

A helyi tanterv szerint: 
állatok (állatcsoportok) 
különböző szervrendszereit 
és azok működését bemutató 
képsorozat / faliképsorozat / 
kivetíthető képsorozat / 

Egyokuláros tanulói 
mikroszkópok (40-1000x) 

Szövettani mikrometszet-
készlet 

Kézinagyító (min. 4x) 
Egyszerű állattani 

megfigyelések és vizsgálatok 
(pl.: egysejtű táplálkozása, 
mikrogerinctelen állatok 
megfigyelése, csigák és a 
földigiliszta megfigyelése, 
héjak és vázak vizsgálata, 
hal légzésének és 
anyagszállításának 
vizsgálata) elvégzéséhez 
szükséges eszközök és 
anyagok 

A hazánkban előforduló 
leggyakoribb és a 
jelentősebb védett 
állatfajokat bemutató, rövid 

Labormikroszkóp (40-
1500x) kivetítési 
lehetőséggel 
A gerinces osztályok 
képviselőinek csontvázai 

Példaállatok boncolását 
és élettani vizsgálataikat 
bemutató videofilm 

Különböző 
táplálkozásmódú emlősök 

koponyái (rovarevő, rágcsáló, 
növényevő, mindenevő, 

ragadozó) 
Fogtípusok gyűjteménye 
Kitömött állatok (pl. 
:seregély, pocok) 
Puhatestű-héjak 
Rákpáncél 
Gyík- vagy kígyóbőr 

A tolltípusokat és a toll 
szerkezetét bemutató 
dobozos készítmény 

Élősarok / terrárium / 
akvárium berendezése a 
szaktanteremben 

Kísérleti készlet az 
állattani vizsgálatokhoz 

Bonckészlet + bonctál 
Biológiai gyakorlatokat 

leíró munkaeszközként 
használatos könyv / 
praktikum 

Applikációs készlet a 
hazánkban leggyakoribb és a 
jelentősebb védett fajok 
szerepeltetésével 

Az állatok 
megismerésében kiemelkedő 
szerepet játszó tudósok 
munkásságát ismertető 
szemelvénygyűjtemény 

Az állatok testfelépítését 
és élettani folyamatait 
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videofilm(ek) 
A zigóta osztódását és a 

barázdálódást bemutató 
falikép / modell / vetített kép 
/ videofilm 

A rovarok 
posztembrionális 
fejlődésének leggyakrabban 
előforduló típusait (teljes 
átalakulás, kifejlés, 
átváltozás) bemutató 
faliképek / vetített képek / 
videofilm / beágyazott 
készítmények 

Az ivadékgondozási 
stratégiákat az ízeltlábúak, és 
a gerincesek esetében 
bemutató videofilm(ek) 

Az állatok érzékelésének 
típusait bemutató videofilm 

Az állatok 
kommunikációjának formáit 
bemutató videofilm  

Az élőlények törzsfáját 
bemutató kép / falikép / 
vetített kép 

Az állatok tudományos 
rendszerét bemutató kép / 
falikép / vetített kép 

leírásokat tartalmazó 
munkaeszközként 
használható könyv  

 

A laposférgek, 
hengeresférgek köztesgazdás 
egyedfejlődését bemutató 
falikép / vetített kép / 
videofilm 

Applikációs készlet a 
hazánkban leggyakoribb és a 
jelentősebb védett fajok 
szerepeltetésével 

Az állatok önfenntartó 
(elsősorban társas) és 
fajfenntartó 
viselkedésformáit bemutató 
videofilm(ek) 

Az állatok 
megismerésében kiemelkedő 
szerepet játszó tudósok 
munkásságát ismertető 
videofilm(ek) 

Magyarország 
természetvédelmi térképe 

Védett állatokat 
bemutató falikép(ek) / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

 

ismertető szoftver (CD-
ROM) 

Szövettani szoftver (CD-
ROM) 

Magyarország állatvilágát 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

Magyarország védett 
élőhelyeit, nemzeti parkjait 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

Mikroszkóplámpák a 
tanulói mikroszkópokhoz 



 

7 
 

A környezet-életmód-
felépítés összefüggéseinek 
(állatokkal kapcsolatos) 
megfigyelésére alkalmas 
videofilm 

 

A növények 
teste és 
életműködései 

Sztereómikroszkóp (20-
40x) 

Szövettani képeket 
bemutató kivetíthető 
képsorozat 

A növényi és állati sejtet 
összehasonlító kép / falikép / 
vetített kép 

Az élőlények törzsfáját 
bemutató kép / falikép / 
vetített kép 

A kétszikű levél 
szerkezetének modellje 

A kétszikű szár modellje 
A hajtásos növény 

szerveinek felépítését, 
működését és a működés 
szabályozását bemutató 
falikép(ek) / kivetíthető 
képsorozat / videofilm  

A növények szaporodását 
bemutató falikép(ek) / 
kivetíthető képsorozat / 

Egyokuláros tanulói 
mikroszkópok (40-1000x) 

Szövettani mikrometszet-
készlet 

Kézinagyító (min. 4x) 
Preparáló eszközkészlet 
Egyszerű preparátumok 

készítéséhez és a 
mikroszkópos vizsgálatokhoz 
szükséges mikrotechnikai 
eszközök és anyagok 

A hazánkban előforduló 
leggyakoribb és a 
jelentősebb védett növény- 
és gombafajokat bemutató, 
rövid leírásokat tartalmazó 
munkaeszközként 
használható könyv / 
növényhatározó  

Egyszerű növényélettani 
megfigyelések és vizsgálatok 
(pl. párologtatás; 
anyagszállítás; CO2-

Labormikroszkóp (40-
1500x) kivetítési 
lehetőséggel 

A növényi sejt modellje 
Egy kétszikű növény 

virágának modellje 
Egy egyszikű növény 

virágának modellje 
A zárvatermők 

megtermékenyítésének 
modellje 

Az egyszikűek csírázását 
bemutató falikép / vetített 
kép / videofilm / beágyazott 
készítmény 

Magyarország 
természetvédelmi  térképe  

Applikációs készlet a 
hazánkban leggyakoribb és a 
jelentősebb védett fajok 
szerepeltetésével 

A növények 
megismerésében kiemelkedő 

Élősarok / terrárium / 
akvárium berendezése a 
szaktanteremben 

Mag- és 
termésgyűjtemény 

Levélgyűjtemény 
Kísérleti készlet a 

növények életfolyamatainak 
és a környezet hatásának 
megfigyelésére 

Biológiai gyakorlatokat 
leíró munkaeszközként 
használatos könyv / 
praktikum 

Applikációs készlet a 
hazánkban leggyakoribb és a 
jelentősebb védett fajok 
szerepeltetésével 

A növények testfelépítését 
és élettani folyamatait 
ismertető szoftver  

Magyarország védett 
élőhelyeit, nemzeti parkjait 
bemutató szoftver (CD-ROM) 
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videofilm 
A kétszikűek csírázását 

bemutató beágyazott 
készítmény / falikép / 
kivetíthető kép / videofilm 

A környezet-életmód-
felépítés összefüggéseinek 
(növényekkel kapcsolatos) 
megfigyelésére alkalmas 
videofilm 

 

megkötés; csírázás 
vizsgálata; a kiválasztott és 
raktározott anyagok 
vizsgálata; növényi mozgások 
vizsgálata) elvégzésére 
alkalmas eszközök és 
anyagok 

 

szerepet játszó tudósok 
munkásságát megismertető 
videofilm(ek)  

Védett növényeket 
bemutató falikép(ek) / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

 

A Magyarországon 
előforduló gyógynövényeket 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

Hazánk növényvilágát 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

Mikroszkóplámpák a tanulói 
mikroszkópokhoz 

 

A gombák teste 
és életműködései 

Sztereómikroszkóp (20-
40x) 

A gombák testfelépítését 
bemutató falikép / vetített 
kép 

A legfontosabb ehető és 
mérgező gombák fajait 
bemutató faliképek 

A gombák gyakorlati 
jelentőségét, életmód-
típusait bemutató videofilm / 
falikép(ek) / vetített képek 

 

Kézinagyító (min. 4x) 
A hazánkban előforduló 

leggyakoribb és a 
jelentősebb védett növény- 
és gombafajokat bemutató, 
rövid leírásokat tartalmazó 
munkaeszközként 
használható könyv /  

növényhatározó 
 

Labormikroszkóp (40-
1500x) kivetítési 
lehetőséggel 

Gombákból készült 
mikrometszetek 

Az antibiotikumok 
hatásának kimutatásához 
szükséges anyagok, eszközök 

Az élesztőgombák 
(gyakorlati szempontból 
fontos) anyagcseretermékei 
(CO2 , etil-alkohol) 
kimutatásához szükséges 
eszközök és anyagok 

Növényi kártevő gombák 
beágyazott készítménye 

 

Preparáló eszközkészlet 
Biológiai gyakorlatokat 

leíró munkaeszközként 
használatos könyv / 
praktikum 

A Magyarországon 
előforduló gombákat 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

 

Az Az élőlények Egyszerű környezeti A táplálékláncok Sztereómikroszkóp (20-
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életközösségek 
általános jellemzői 

környezethez való 
alkalmazkodását példákkal 
bemutató vetített képek / 
videofilm(ek) 

Táplálkozási 
kapcsolatokat bemutató 
falikép / vetített kép / 
videofilm 

A populációk jellemzőit 
és a populációk közötti 
kölcsönhatásokra példákat 
bemutató videofilm / 
kivetíthető képsorozat / 
faliképsorozat  

A társulások térbeli és 
időbeli változásait bemutató 
képek / kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

Az életközösségek anyag- 
és energiaforgalmát 
bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

A természetes 
életközösségeket, mint 
önszabályozó rendszereket 
bemutató videofilm 

Az ember természetes és 
mesterséges környezetére 
gyakorolt hatását bemutató 

vizsgálatok (pl.: a levegő-, a 
víz-, a talaj összetételének 
és minőségének vizsgálata, 

zöldségfélék nitrát-
tartalmának vizsgálata) 
elvégzéséhez szükséges 

eszközök és anyagok 
Kézinagyító (min. 4x) 
Ökológiai jelenségeket és 

problémákat (elemzésre 
alkalmas) diagramok, 
táblázatok segítségével 
feldolgozó képek / faliképek 
/ vetített képek 

Globális és helyi 
környezeti problémákat 
(hatásokat, 
következményeket, 
megoldási lehetőségeket, és 
az egyén szerepét) konkrét 
példákon bemutató 
szemelvénygyűjtemény 

A hazánkban előforduló 
leggyakoribb és a 
jelentősebb védett növény- 
és gombafajokat bemutató, 
rövid leírásokat tartalmazó 
munkaeszközként 
használható könyv /  

mennyiségi viszonyait 
bemutató kép / falikép / 
vetített kép 

A leggyakrabban 
előforduló hazai társulásokat 
bemutató, munkaeszközként 
használatos könyv / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

A magyarországi nemzeti 
parkokat ismertető videofilm 
/ kivetíthető képsorozat 

 

40x) 
Környezeti vizsgálatok 

elvégzésére alkalmas 
eszközkészlet (pl. minilabor 
vagy analizáló koffer) 

Környezeti vizsgálatok 
leírását tartalmazó, 
munkaeszközként 
használatos könyv / 
praktikum 

Taneszközként 
funkcionáló 
környezetvédelmi 
társasjáték(ok) 

A magyarországi 
élőhelytípusokat és 
társulásokat bemutató 
szoftver (CD-ROM) 

Magyarország védett 
élőhelyeit, nemzeti parkjait 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

Hazánk növényvilágát 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

Magyarország állatvilágát 
bemutató szoftver (CD-ROM-
ok) 

Ökológiai, környezeti 
problémákat feldolgozó 
szoftver 
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videofilm / vetített képek 
Magyarország 

természetvédelmi térképe 
Védett növényeket 

bemutató falikép(ek) / 
vetített képek / videofilm 

Védett állatokat 
bemutató falikép(ek) / 
vetített képek / videofilm 

Globális és helyi 
környezeti problémákat 
(hatásokat, 
következményeket, 
megoldási lehetőségeket, és 
az egyén szerepét) konkrét 
példákon bemutató 
videofilm  

 

növényhatározó 
A hazánkban előforduló 

leggyakoribb és a 
jelentősebb védett 
állatfajokat bemutató, rövid 
leírásokat tartalmazó 
munkaeszközként 
használható könyv  

 

Populációbiológiai 
jelenségeket feldolgozó 
szoftver 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

 

Az élővilág 
törzsfejlődése 

A tér, az idő és a méretek 
érzékeltetésére alkalmas 
falikép / vetített kép / 
videofilm 

A földi élet kialakulására 
vonatkozó elképzeléseket és 
a földi élet fejlődését 
bemutató képek / 
videofilm(ek) / kivetíthető 
képsorozat 

Az ember evolúcióját 

Globális és helyi 
környezeti problémákat 
(hatásokat, 
következményeket, 
megoldási lehetőségeket, és 
az egyén szerepét) konkrét 
példákon bemutató 
szemelvénygyűjtemény 

 

Ősmaradvány-gyűjtemény 

A kormeghatározás 
módszereit bemutató képek 
/ falikép / vetített képek / 
videofilm 

Az evolúció 
törvényszerűségeit bemutató 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

A Galapagos-szigetek 
élővilágát bemutató 

Az evolúció elméletének 
főbb képviselőit, érveiket, és 
az evolúció bizonyítékait 
bemutató 
szemelvénygyűjtemény 

Evolúciós problémákat 
feldolgozó szoftver 

Ökológiai, környezeti 
problémákat feldolgozó 
szoftver 

A tananyagot feldolgozó, 
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bemutató videofilm / 
kivetíthető képsorozat 

Az élőlények törzsfáját 
bemutató kép / falikép / 
vetített kép 

Egy növényi 
ősmaradvány 

Egy állati ősmaradvány 
Az ember természetes és 

mesterséges környezetére 
gyakorolt hatását bemutató 
videofilm / vetített képek 

Globális és helyi 
környezeti problémákat 
(hatásokat, 
következményeket, 
megoldási lehetőségeket, és 
az egyén szerepét) konkrét 
példákon bemutató 
videofilm  

 

videofilm 
Az evolúció elméletének 

főbb képviselőit, érveiket, és 
az evolúció bizonyítékait 
bemutató videofilm 

A társulások térbeli és 
időbeli változásait bemutató 
képek / kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

 

az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

 

A sejtek 
felépítése és 
működése 

Szövettani / sejttani 
képeket bemutató 
kivetíthető képsorozat 

A pro-és az eukarióta 
sejtet összehasonlító kép /  

falikép / vetített kép / 
videofilm 

A víz, a szénhidrátok, a 

Egyokuláros tanulói 
mikroszkópok (40-1000x) 

Szövettani mikrometszet-
készlet 

Preparáló eszközkészlet 
Mikroszkópos 

vizsgálatokhoz szükséges 
mikrotechnikai eszközök és 

Labormikroszkóp (40-
1500x) kivetítési 
lehetőséggel 

Sejtbiológiai és biokémiai 
demonstrációs kísérletek (pl.: 
a nitrogén, a kén, a vas 
kimutatása; a fotoszintetikus 
pigmentek kimutatása; egy 

Egyszerű biokémiai 
kísérletek elvégzésére és 
sejtbiológiai problémák 
vizsgálatára alkalmas 
eszközkészlet 

Biológiai gyakorlatokat 
leíró, munkaeszközként 
használatos könyv / 
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lipidek, a fehérjék és a 
nukleinsavak felépítését és 
fontosabb tulajdonságait 
bemutató képek / kivetíthető 
képsorozat / videofilm  

A sejtek felépítését és a 
sejtekben zajló főbb 
folyamatokat bemutató 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm  

Elektronmikroszkópos 
felvételeket bemutató képek 
/ kivetíthető képsorozat 

A DNS molekula modellje 
/ vetített kép / videofilm 

A mitózist bemutató kép 
/ falikép / modell-készlet / 
vetített képek / videofilm 

A meiózist bemutató kép 
/ falikép / modell-készlet / 
vetített képek / videofilm 

A mutagén hatásokat és a 
mutáció következményeit 
bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

(A genetikai és) a 
molekuláris genetikai 
kutatások eredményeit, 
gyakorlati jelentőségét és az 

anyagok 
Egyszerű biokémiai és 

sejtbiológiai megfigyelések 
és vizsgálatok (pl.: a víz, a 
szén, a klór kimutatása; 
növények által raktározott 
cukor, keményítő, olaj 
kimutatása; egyszerű 
preparátumok (pl. bőrszöveti 
nyúzat) készítése; lebontó 
folyamatok vizsgálata; az 
ozmózis és a plazmolízis 
jelenségének megfigyelése; a 
sejtmag vizsgálata; a 
sejtosztódás megfigyelése 
kész mikrometszeten) 
elvégzéséhez szükséges 
eszközök és anyagok 

(A genetikai és) a 
molekuláris genetikai 
kutatások eredményeit, 
gyakorlati jelentőségét és az 
etikai vonatkozásokat 
ismertető 
szemelvénygyűjtemény 

enzim működését bemutató 
kísérletsorozat) elvégzéséhez 
szükséges eszközök és 
anyagok 

Az információtárolás és -
kifejeződés folyamatait 
ismertető kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

A sejtciklust és a hozzá 
kapcsolódó folyamatokat 
(differenciálódás, 
regeneráció, tumorképződés, 
szövettenyésztés) bemutató 
videofilm 

A sejtszintű biológiai 
kutatások fejlődésének 
legfontosabb állomásait 
ismertető videofilm  

praktikum 
A sejtszintű biológiai 

kutatások fejlődésének 
legfontosabb állomásait 
ismertető 
szemelvénygyűjtemény 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

Mikroszkóplámpák a tanulói 
mikroszkópokhoz 
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etikai vonatkozásokat 
ismertető videofilm 

 

Az ember 
életműködései és 
az életműködések 
szabályozása 

Emberi csontváz 
Emberi torzó 
Az emberi test 

szerveződési szintjeit 
bemutató falikép / vetített 
kép 

Az emberi szöveteket 
bemutató kivetíthető 
képsorozat 

Az ember 
szervrendszereit, szerveit 
bemutató faliképsorozat / 
domborképek / kivetíthető 
képsorozat 

Az emberi test 
felépítését, szervrendszereit, 
szerveit és azok működését, 
ill. egészségtanát bemutató 
videofilm-(sorozat) / 
kivetíthető képsorozat 

Egyszerű (embertani) 
élettani vizsgálatok (állati és 
növényi objektumokon 
történő) modellezésének 
elvégzéséhez szükséges 
eszközök és anyagok (pl. egy 

Egyokuláros tanulói 
mikroszkópok (40-1000x) 

Emberi szövettani 
metszetsorozat 

Vérnyomásmérő 
Az érzékszervek (bőr, 

szem, fül, nyelv) 
működésének vizsgálatához, 
az érzékelés megfigyeléséhez 
szükséges eszközök és 
anyagok 

Az emberi szexualitás 
biológiai és társadalmi-etikai 
vonatkozásait, valamint a 
korszerű fogamzásgátló 
módszereket feldolgozó 
szemelvénygyűjtemény 

Az emberi szervezet 
megismerésében kiemelkedő 
tudósok és orvosok 
munkásságát bemutató 
szemelvénygyűjtemény 

Labormikroszkóp (40-
1500x) kivetítési 
lehetőséggel 

Anatómiai atlasz 
Embertani modellek (pl.: 

bőr, fog, gége stb.) 
Röntgenfelvételeket és 

ultrahangos felvételeket 
bemutató képek / vetített 

képek  
Donders-féle tüdőmodell 
Az emberi szervezet 

megismerésében kiemelkedő 
tudósok és orvosok 
munkásságát bemutató 
videofilm  

Az emberi viselkedés 
alapjelenségeit feldolgozó 
videofilm  

Sztetoszkóp 
Spirométer / a 

vitálkapacitás mérésére 
összeállított eszköz 

Biológiai gyakorlatokat 
leíró munkaeszközként 
használatos könyv / 
praktikum 

Az emberi viselkedés 
alapjelenségeit feldolgozó 
szemelvénygyűjtemény 

Az emberi szervezet 
működését és az egészség-
betegség problémáját 
feldolgozó szoftver 

Az emberi szervezet 
felépítését és működését 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

Szövettani szoftver (CD-
ROM) 

A Magyarországon 
előforduló gyógynövényeket 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 



 

14 
 

emésztőenzim működését és 
érzékenységét bemutató 
kísérletsorozat, az epe 
hatásának vizsgálata, a csont 
kémiai összetételének 
vizsgálata, C-vitamin 
kimutatása és hatásának 
vizsgálata) 

Az emberi petesejt 
megtermékenyítésének 
folyamatát és az ember 
egyedfejlődését bemutató 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

Az emberi szexualitás 
biológiai és társadalmi-etikai 
vonatkozásait, valamint a 
korszerű fogamzásgátló 
módszereket feldolgozó 
videofilm  

A szabályozás 
alapjelenségeit bemutató 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

Az emberi agy működését 
példákon bemutató 
videofilm(ek)  

(pl.: alvás-ébrenlét, a 
jobb és a bal félteke 

szoftver (CD-ROM) 
Mikroszkóplámpák a tanulói 
mikroszkópokhoz 
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különbsége, az idegrendszert 
–fejlődés közben- ért hatások 
és következményeik, 
gondolkodás, tanulás, 
motiváció, érzelmek, 
működés-elváltozások stb.) 

Tápanyag- és 
vitamintáblázat (falikép) 

A csont szerkezetét 
bemutató beágyazott 
készítmény 

A csontok ízesülését 
bemutató beágyazott 
készítmény 

Az emberi szív modellje 
Az emberi agy modellje 
Az emberi szem modellje 
Az emberi fül modellje 
 

Az öröklődés 
alapjai 

A DNS molekula modellje 
/ vetített kép / videofilm 

A mitózist bemutató kép 
/ falikép / modell-készlet / 
vetített képek / videofilm 

A meiózist bemutató kép 
/ falikép / modell-készlet / 
vetített képek / videofilm 

A mutagén hatásokat és a 
mutáció következményeit 

Elemzésre alkalmas 
családfát bemutató kép / 
falikép / vetített kép 

A genetikai és a 
molekuláris genetikai 
kutatások eredményeit, 
gyakorlati jelentőségét és 
etikai vonatkozásait 
ismertető 
szemelvénygyűjtemény 

Az információtárolás és –
kifejeződés folyamatait 
ismertető kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

Különböző 
öröklésmeneteket bemutató 
képek / faliképek / vetített 
képek / videofilm 

Az emberi agy működését 
példákon bemutató 

Genetikai problémák 
feldolgozását segítő szoftver 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 

 



 

16 
 

bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

A genetikai és a 
molekuláris genetikai 
kutatások eredményeit, 
gyakorlati jelentőségét és 
etikai vonatkozásait 
ismertető videofilm  

Humángenetikai példákat 
és problémákat ismertető 
videofilm 

 

Humángenetikai példákat 
és problémákat ismertető 
szemelvénygyűjtemény 

videofilm(ek)  
(pl.: alvás-ébrenlét, a 

jobb és a bal félteke 
különbsége, az idegrendszert 
–fejlődése közben- ért 
hatások és következményeik, 
gondolkodás, tanulás, 
motiváció, érzelmek, 
működés-elváltozások stb.) 

 

Általános 
egészségügyi 
ismeretek 

Betegápolásról, 
elsősegélynyújtásról szóló 
videofilm 

Civilizációs ártalmakat, és 
csökkentésük lehetőségeit 
ismertető videofilm  

Az emberi agy működését 
példákon bemutató 
videofilm(ek)  

(pl.: alvás-ébrenlét, a 
jobb és a bal félteke 
különbsége, az idegrendszert 
–fejlődése közben- ért 
hatások és következményeik, 
gondolkodás, tanulás, 
motiváció, érzelmek, 
működés-elváltozások stb.) 

Elsősegélynyújtó felszerelés 

Civilizációs ártalmakat, és 
csökkentésük lehetőségeit 
ismertető 
szemelvénygyűjtemény 

Az emberi szexualitás 
biológiai és társadalmi-etikai 
vonatkozásait és a korszerű 
fogamzásgátló módszereket 
feldolgozó 
szemelvénygyűjtemény 

Az emberi viselkedés 
alapjelenségeit feldolgozó 
szemelvénygyűjtemény 

 

Az emberi viselkedés 
alapjelenségeit feldolgozó 
videofilm 

A vírusokról és 
egészségügyi jelentőségükről 
szóló videofilm 

A prokariótákat és 
jelentőségüket bemutató 
videofilm 

 

Az egészségkárosító 
anyagok és hatásaik 
megismerését segítő szoftver 
(CD-ROM) 

Az emberi szervezet 
működését és az egészség-
betegség problémáját 
feldolgozó szoftver 

Az elsősegélynyújtás, 
betegápolás módszereinek 
elsajátítását segítő szoftver 
(CD-ROM) 

Az AIDS-ről szóló szoftver 
(CD-ROM) 

Vírusok, baktériumok és 
eukarióta egysejtűek által 
okozott emberi 
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Az emberi szexualitás 
biológiai és társadalmi-etikai 
vonatkozásait és a korszerű 
fogamzásgátló módszereket 
feldolgozó videofilm 

 

megbetegedéseket és az 
ellenük való védekezés 
lehetőségeit feldolgozó 
szoftver  

A Magyarországon 
előforduló gyógynövényeket 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

A tananyagot feldolgozó, 
az önálló tanulást, 
ellenőrzést, értékelést segítő 
szoftver (CD-ROM) 
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A megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz szükséges eszközök és anyagok 
 

Sokcélúan használható szertári eszközök és 
anyagok 

Tanulói megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz 
szükséges eszközök 

Vegyszerek, színezékek, 
indikátorok 

Biológiai objektumok 

Gyorsmérleg vagy táramérleg 
Stopperóra 
Műanyag tálca (egyszerű, könnyen 

tisztítható) 
Kémcsőtartó 
Kémcsőfogó facsipesz 
Bunsen-állvány 
Kettősdió 
Állványkarika 
Kémcsőszorító 
Lombikfogó 
Vasháromláb 
Azbesztháló 
Bunsen- / Teclu-égő / borszesz-égő 
Elektromos főzőlap 

Kés 
Olló 
Zsilettpenge 
Vegyszerkanál (fém és műanyag) 
Csipesz (hegyes és kerek végű) 
Spatula 
 
Kémcsövek (kétféle méretben) 
Üvegtölcsérek (különböző méretben) 
Főzőpoharak (különböző méretben) 
Mérőhengerek, mérőlombikok 

Kézinagyító (min. 4x) az 
osztálylétszámnak megfelelő számban 

 
Tanulópáronként: 
A hazánkban előforduló leggyakoribb és 

a jelentősebb védett növény- és 
gombafajokat bemutató, rövid leírásokat 
tartalmazó, munkaeszközként használható 
könyv / növényhatározó  

 A hazánkban előforduló leggyakoribb és 
a jelentősebb védett állatfajokat bemutató, 
rövid leírásokat tartalmazó 
munkaeszközként használható könyv 

 
Tanulócsoportonként: 
Tanulói mikroszkóp 
Műanyag tálca (könnyen tisztítható, 

sima felületű) 
Preparáló eszközkészlet / bonckészlet 
Vizesflaska (műanyag) 
Kémcsőtartó  
Kémcsövek (normál, vagy -a 

takarékossági és a környezetvédelmi 
szempontok miatt- félmikro méretben) 

Kémcsőfogó facsipesz 
Borszesz-égő 

Sósav 
Denaturált szesz 
Desztillált víz 
Benzin / Aceton 
Ecetsav-oldat 
Etanol 
Lugol-oldat 
Br2-os víz 
Fehling I. és II. oldat  
AgNO3-oldat 
NH4OH-oldat 

Ca(OH)2 oldat 
NaOH 
NaCl 
KMnO4 
Glükóz 
Keményítő 
Répacukor 
Étolaj 
Zselatin 
Pepszin vagy 

Cotazym-forte 
Mosogatószer 
Kármin 
Toluidinkék 
Metilénkék 

Cserepes növények 
(pl. : muskátli, pletyka, 
Ficus elastica, begónia) 

Vöröshagyma 
Burgonyagumó 
Sárgarépa 
Retek 
Vöröskáposzta vagy 

cékla 
Magvak, termések ( 

pl.: borsó, bab, kukorica, 
paprika, mustár, 
napraforgó, narancs, 
körte, alma, citrom) 

Friss növényi részek 
Tej 
Tojás 
Éti csiga 

(megfigyelésre!) 
Földigiliszta 
Daphnia sp. 
Csirkecsont 
Csirke / sertés 

májából származó epe 
Akvárium (halak, 

csigák, vízi növények) 
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(különböző méretben) 
Csiszoltdugós gázfejlesztő készülék 
Óraüvegek (különböző méretben) 
Petri-csészék 
Erlenmeyer-lombikok (különböző 

méretben) 
Porüvegek (különböző méretben) 
Üvegbot 
Üvegcsövek 
Cseppentő 
Tárgylemez 
Fedőlemez 
Belső skálás, borszeszes hőmérő 
 
Szűrőpapír 
Papírvatta 
Háztartási vatta 
Alufólia 
Celofánpapír 
Gyurma 
Cellux 
Hurkapálcika 
 
Üvegre író filctoll 
Ragasztós hátú papírcsík / öntapadó 

címke 
Kémcső- és üvegmosó kefe 
Műanyag szárítóedény 
 

Üvegtölcsér (kisméretű) 
Főzőpoharak 
Erlenmeyer-lombikok 
Óraüvegek 
A tanulói vizsgálatokhoz szükséges 

oldatok tárolására szolgáló, megfelelően 
felcímkézett kis üvegek 

Cseppentők 
Vegyszerkanál (normál vagy félmikro 

méretben) 
Szűrőpapír 
Papírvatta 
Tárgylemez 
Fedőlemez 
 
További (ajánlott) eszközök, 

eszközkészletek: 
Mikrotechnikai eszközkészlet 
Biológiai kísérleti készlet a növények 

életfolyamatainak és a környezet hatásainak 
megfigyelésére 

Kísérleti készlet(ek) a növénytani és 
állattani vizsgálatokhoz 

Környezeti vizsgálatok elvégzésére 
alkalmas eszközkészlet (pl.: minilabor / 
analizáló koffer) 

Egyszerű biokémiai kísérletek 
elvégzésére és sejtbiológiai problémák 
vizsgálatára alkalmas eszközkészlet 

Metilzöld 
Szudán III. 
Tinta 
Cédrusolaj 
Fenolftalein 
Univerzális indikátor 

(papírcsík) 
Speciális tesztcsíkok 

pH-, vízkeménység-, 
nehézfém-, olaj- és nitrát-
tartalom vizsgálatához 

 
Az ajánlott vizsgálatok 

elvégzéséhez szükséges 
további anyagok: 

Steril táptalaj 
Antibiotikum 
Salétromsav 
Ólom-nitrát-oldat 
Kálium-rodanid 
Alkoholszonda / cc 

H2SO4 + K2Cr2O7 

Vízminták 
Talajminták 
 
Az ajánlott vizsgálatok 

elvégzéséhez: 
Állati szervek (pl. szív, 

vese) 
Hal 
Amerikai csótány 
Élőflórás joghurt 
Bor, megecetesedett 

bor 
Savanyú káposzta 
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Praktikumok 
 

 
Összesített eszközjegyzék 

 

Minimális Ajánlott 

Vizsgálati eszköz, anyag / 
preparátum, mikrometszet / 

modell / applikáció 

Nyomtatott taneszköz / falikép 
/ dia / transzparens / videofilm /  

/ multimédiás eszköz / 
interaktív eszköz 

Vizsgálati eszköz, anyag / 
preparátum, mikrometszet / 

modell / applikáció 

Nyomtatott taneszköz / falikép 
/ dia / transzparens / videofilm /  

/ multimédiás eszköz / 
interaktív eszköz 

1. Binokuláris tanulói 
mikroszkópok (40-1000x) 

2. Sztereómikroszkóp (20-40x) 
3. Digitális mikroszkóp 
4. Digitális sztereomikroszkóp 
5. Videomikroszkóp 
6. Kézinagyító (min. 4x) 
7. Preparáló eszközkészlet 
8. Mikroszkópos vizsgálatokhoz 

szükséges mikrotechnikai 
eszközök 

9.  Mikrometszet-készlet(ek): 
(növénytani-; állattani-; 
embertani metszetek; pro- és 
eukarióta egysejtűek; gombák) 

10. Egyszerű biokémiai és 
sejtbiológiai megfigyelések / 
vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges eszközök és anyagok 

1. A hazánkban előforduló 
leggyakoribb és a jelentősebb 
védett állatfajokat bemutató, 
rövid leírásokat tartalmazó, 
munkaeszközként használható 
könyv 

2. A hazánkban előforduló 
leggyakoribb és a jelentősebb 
védett növény- és 
gombafajokat bemutató, rövid 
leírásokat tartalmazó, 
munkaeszközként használható 
könyv / növényhatározó  

3. Az emberi szervezet 
megismerésében kiemelkedő 
tudósok és orvosok 
munkásságát bemutató 
szemelvénygyűjtemény  
 

1. Binokuláris labormikroszkóp 
(40-1500x) kivetítési 
lehetőséggel 

2. Bonckészlet + bonctál 
3. Mikroszkóplámpák a tanulói 

mikroszkópokhoz 
4. Sztetoszkóp 
5. Spirométer / a vitálkapacitás 

mérésére összeállított eszköz 
6. Donders-féle tüdőmodell 
7. Élősarok / terrárium / 

akvárium berendezéséhez 
szükséges felszerelés 

8. Baktériumok tenyésztéséhez 
szükséges eszközök és anyagok  

9. Az antibiotikumok hatásának 
kimutatásához szükséges 
eszközök, anyagok 

10. Az élesztőgombák 

1. Biológiai gyakorlatokat leíró 
munkaeszközként használatos 
könyv / praktikum 

2. Környezeti vizsgálatok leírását 
tartalmazó munkaeszközként 
használatos könyv / praktikum 

3. Anatómiai atlasz  
4. Taneszközként funkcionáló 

környezetvédelmi 
társasjáték(ok) 

5. Az evolúció elméletének főbb 
képviselőit, érveiket, és az 
evolúció bizonyítékait 
bemutató videofilm / 
szemelvénygyűjtemény  

6. Az állatok megismerésében 
kiemelkedő szerepet játszó 
tudósok munkásságát 
ismertető videofilm / 
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11. Egyszerű környezeti 
vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges eszközök és anyagok 

12. Ökológiai vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges 
eszközök: rovarháló, 
kopogtatóernyő, 
rovarszippantók 

13. Egyszerű növényélettani 
megfigyelések és vizsgálatok 
elvégzésére alkalmas eszközök 
és anyagok 

14. Egyszerű állattani 
megfigyelések és vizsgálatok 
elvégzésére alkalmas eszközök 
és anyagok 

15. Egyszerű (embertani) élettani 
vizsgálatok (állati és növényi 
objektumokon történő) 
modellezésének elvégzéséhez 
szükséges eszközök és anyagok  

16. Vérnyomásmérő 
17. Az érzékszervek működésének 

vizsgálatához, az érzékelés 
megfigyeléséhez szükséges 
eszközök és anyagok 

18. Elsősegélynyújtó felszerelés 
 

19. Egy növényi ősmaradvány 

4. Magyarország 
természetvédelmi térképe  

5. A legfontosabb ehető és 
mérgező gombák fajait 
bemutató faliképek 

6. Tápanyag- és vitamintáblázat 
(falikép) 
 

7. Globális és helyi környezeti 
problémákat (hatásokat, 
következményeket, megoldási 
lehetőségeket, és az egyén 
szerepét) konkrét példákon 
bemutató videofilm és 
szemelvénygyűjtemény  

8. Az emberi szexualitás biológiai 
és társadalmi-etikai 
vonatkozásait, valamint a 
korszerű fogamzásgátló 
módszereket feldolgozó film és 
szemelvénygyűjtemény  

9. A civilizációs ártalmakat, és 
csökkentésük lehetőségeit 
ismertető videofilm és 
szemelvénygyűjtemény 

10.  Humángenetikai példákat és 
problémákat bemutató 
videofilm és 
szemelvénygyűjtemény  

anyagcseretermékei 
kimutatásához szükséges 
eszközök és anyagok  

11. A sejtbiológiai és biokémiai 
demonstrációs kísérletek 
elvégzéséhez szükséges 
eszközök és anyagok  

 
12. Kitömött állatok (pl.: seregély, 

pocok) 
13. Puhatestű-héjak 
14. Rákpáncél 
15. Mag- és termésgyűjtemény 
16. Levélgyűjtemény 
17. Ősmaradvány-gyűjtemény 
18. Gyík- vagy kígyóbőr 
19. A tolltípusokat és a toll 

szerkezetét bemutató dobozos 
készítmény 

20. Növényi kártevő gombák 
beágyazott készítménye 
 

21. A HIV vírus modellje 
22. A növényi sejt modellje 
23. Egy kétszikű növény virágának 

modellje 
24. Egy egyszikű növény virágának 

modellje 
25. A zárvatermők 

szemelvénygyűjtemény 
7. A sejtszintű biológiai kutatások 

fejlődésének legfontosabb 
állomásait ismertető videofilm 
és szemelvénygyűjtemény 

8. Vírusok és baktériumok által 
okozott jelentősebb emberi 
megbetegedéseket és az 
ellenük való védekezés 
lehetőségeit táblázatszerűen 
rendszerező falikép  

9. A laposférgek, hengeresférgek 
köztesgazdás egyedfejlődését 
bemutató falikép / videofilm / 
vetített kép 

10. Röntgenfelvételeket és 
ultrahangos felvételeket 
bemutató képek / kivetíthető 
képek 

11. A táplálékláncok mennyiségi 
viszonyait bemutató kép / 
falikép / vetített kép  

12. A leggyakrabban előforduló 
hazai társulásokat bemutató 
munkaeszközként használatos 
könyv / kivetíthető képsorozat 
/ videofilm 

13. Az evolúció törvényszerűségeit 
bemutató kivetíthető 
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20. Egy állati ősmaradvány 
 

21. A kétszikű levél szerkezetének 
modellje 

22. A kétszikű szár modellje 
23. Emberi csontváz 
24. Emberi torzó 
25. A csont szerkezetét bemutató 

beágyazott készítmény 
26. A csontok ízesülését bemutató 

beágyazott készítmény 
27. Az emberi szem modellje 
28. Az emberi fül modellje 
29. Az emberi szív modellje 
30. Az emberi agy modellje 

 

11. Az emberi viselkedés 
alapjelenségeit feldolgozó 
videofilm és 
szemelvénygyűjtemény  

12. A genetikai és a molekuláris 
genetikai kutatások 
eredményeit, gyakorlati 
jelentőségét és az etikai 
vonatkozásokat bemutató 
videofilm és 
szemelvénygyűjtemény 
 

13. Elektronmikroszkópos 
felvételeket bemutató képek / 
vetített képek 

14. A prokariótákat és az eukarióta 
egysejtűeket bemutató 
kivetíthető képsorozat 

15. Szövettani képeket bemutató 
kivetíthető képsorozat 

16. Méreteket és nagyságrendeket 
szemléltető kép / falikép / 
vetített kép 

17. A pro- és az eukarióta sejtet 
összehasonlító kép / falikép / 
vetített kép / videofilm 

18. A növényi és állati sejtet 
összehasonlító kép / falikép / 
vetített kép 

megtermékenyítésének 
modellje 

26. Embertani modellek (Pl.: bőr, 
fog, gége, vese stb.) 

27. A gerinces állatok 
képviselőinek csontvázai 

28. Különböző táplálkozásmódú 
emlősök koponyái (rovarevő, 
rágcsáló, növényevő, 
mindenevő, ragadozó) 

29. Fogtípusok gyűjteménye 
 

30. Applikációs készlet a 
hazánkban leggyakoribb és a 
jelentősebb védett fajok 
szerepeltetésével 
 

31. Kísérleti készlet(ek) növénytani 
és állattani vizsgálatokhoz 

32. Környezeti vizsgálatok 
elvégzésére alkalmas 
eszközkészlet / minilabor / 
analizáló koffer 

33. Egyszerű biokémiai kísérletek 
elvégzésére és sejtbiológiai 
problémák vizsgálatára 
alkalmas eszközkészlet 
 

képsorozat / videofilm  
14. A kormeghatározás módszereit 

bemutató képek / falikép / 
vetített kép / videofilm 

15. A magyarországi nemzeti 
parkokat ismertető kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

16. Különböző öröklésmenetek 
bemutató képek / faliképek / 
vetített képek / videofilm 

17. Az információtárolás és –
kifejeződés folyamatait 
ismertető kivetíthető 
képsorozat / videofilm 
 

18. Példaállatok boncolását és 
élettani vizsgálataikat 
bemutató videofilm 

19. Az állatok önfenntartó 
(elsősorban társas) és 
fajfenntartó viselkedésformáit 
bemutató videofilm(ek) 

20. A természetes 
életközösségeket, mint 
önszabályozó rendszereket 
bemutató videofilm 

21. A Galapagos-szigetek 
élővilágát bemutató videofilm 

22. A sejtciklust és a hozzá 
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19. Az élőlények törzsfáját 
bemutató kép / falikép / 
vetített kép  

20. Az állatok tudományos 
rendszerét bemutató kép / 
falikép / vetített kép 

21. A helyi tanterv szerint: állatok 
(állatcsoportok) különböző 
szervrendszereit és azok 
működését bemutató 
képsorozat / falikép(sorozat) / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm(ek) 

22. A hajtásos növény szerveinek 
felépítését, működését és a 
működés szabályozását 
bemutató falikép(ek) / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

23. A növények szaporodását 
bemutató falikép(ek) / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

24. A gombák testfelépítését 
bemutató falikép / vetített kép  

25. A gombák gyakorlati 
jelentőségét, életmódtípusait 
bemutató falikép(ek) / vetített 
képek / videofilm 

kapcsolódó folyamatokat 
(differenciálódás, regeneráció, 
tumorképződés, 
szövettenyésztés) bemutató 
videofilm 

23. Az emberi szervezet 
megismerésében kiemelkedő 
tudósok és orvosok 
munkásságát bemutató 
videofilm  

24. A vírusokkal és a 
baktériumokkal kapcsolatos 
legfontosabb felfedezéseket, 
kutatásokat és kutatókat és 
orvosokat bemutató videofilm  

25. A növények megismerésében 
kiemelkedő szerepet játszó 
tudósok munkásságát 
ismertető videofilm 
 
Szoftverek: 
 

26. Az AIDS-ről szóló szoftver (CD-
ROM) 

27. Vírusok, baktériumok és 
egysejtű eukarióták által 
okozott emberi 
megbetegedéseket és az 
ellenük való védekezés 
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26. Táplálkozási kapcsolatokat 
bemutató falikép / vetített kép 
/ videofilm  

27. A populációk jellemzőit és a 
populációk közötti 
kölcsönhatásokra példákat 
bemutató faliképsorozat / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm  

28. Ökológiai jelenségeket és 
problémákat (elemzésre 
alkalmas) diagramok, 
táblázatok segítségével 
feldolgozó képek / faliképek / 
vetített képek 

29. Védett állatokat bemutató 
falikép(ek) / kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

30. Védett növényeket bemutató 
falikép(ek) / kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

31. Az élőlények környezethez 
való alkalmazkodását 
példákkal bemutató vetített 
képek / videofilm(ek) 

32. Társulások térbeli és időbeli 
változásait bemutató képek / 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

lehetőségeit feldolgozó 
szoftver 

28. A mikroszkópikus világot 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

29. Szövettani szoftver (CD-ROM) 
30. Az állatok testfelépítését és 

élettani folyamatait ismertető 
szoftver (CD-ROM) 

31. Magyarország állatvilágát 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

32. Magyarország védett 
élőhelyeit, nemzeti parkjait 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

33. A növények testfelépítését és 
élettani folyamatait ismertető 
szoftver 

34. A Magyarországon előforduló 
gyógynövényeket bemutató 
szoftver (CD-ROM) 

35. Hazánk növényvilágát 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

36. A Magyarországon előforduló 
gombákat bemutató szoftver 
(CD-ROM) 

37. A magyarországi 
élőhelytípusokat és 
társulásokat bemutató 
szoftver (CD-ROM) 

38. Ökológiai, környezeti 
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33. Az életközösségek anyag- és 
energiaforgalmát bemutató 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

34. Az ember természetes és 
mesterséges környezetére 
gyakorolt hatását bemutató 
videofilm / vetített képek 

35. A tér, az idő és a méretek 
érzékeltetésére alkalmas 
falikép / vetített kép / 
videofilm 

36. A földi élet kialakulására 
vonatkozó elképzeléseket és a 
földi élet fejlődését bemutató 
képek / kivetíthető képsorozat 
/ videofilm(ek)  

37. Az ember evolúcióját 
bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

38. A víz, a szénhidrátok, a lipidek, 
a fehérjék és a nukleinsavak 
felépítését és fontosabb 
tulajdonságait bemutató 
képek / kivetíthető képsorozat 
/ videofilm 

39. A sejtek felépítését és a 
sejtekben zajló főbb 
folyamatokat bemutató 

problémákat szimuláló 
szoftver 

39. Populációbiológiai 
jelenségeket szimuláló szoftver 

40. Evolúciós problémákat 
szimuláló szoftver 

41. Az emberi szervezet 
működését és az egészség-
betegség problémáját 
szimuláló szoftver 

42. Az egészségkárosító anyagokat 
és hatásuk megismerését 
segítő szoftver (CD-ROM) 

43. Az elsősegélynyújtás, 
betegápolás módszereinek 
elsajátítását segítő szoftver 
(CD-ROM) 

44. Genetikai problémák 
feldolgozását segítő szoftver 

45. Az emberi szervezet 
felépítését és működését 
bemutató szoftver (CD-ROM) 

46. A tananyagot feldolgozó, az 
önálló tanulást, ellenőrzést, 
értékelést segítő szoftver (CD-
ROM) 

47. Az egyszikűek csírázását 
bemutató falikép / vetített kép 
/ videofilm / beágyazott 
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kivetíthető képsorozat / 
videofilm 

40. Az emberi test szerveződési 
szintjeit bemutató falikép / 
vetített kép 

41. Az emberi szöveteket 
bemutató kivetíthető 
képsorozat 

42. Az ember szervrendszereit, 
szerveit bemutató falikép-
sorozat / kivetíthető 
képsorozat / domborképek  

43. Az emberi test felépítését, 
szervrendszereit, szerveit és 
azok működését, ill. 
egészségtanát bemutató 
videofilm-sorozat / kivetíthető 
képsorozat 

44. A szabályozás alapjelenségeit 
bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

45. Az emberi petesejt 
megtermékenyítésének 
folyamatát és az ember 
egyedfejlődését bemutató 
kivetíthető képsorozat / 
videofilm  

46. A mutagén hatásokat és a 
mutáció következményeit 

készítmény  
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bemutató kivetíthető 
képsorozat / videofilm 

47. Elemzésre alkalmas családfát 
bemutató kép / falikép / 
vetített kép 
 

48. A vírusokról és egészségügyi 
jelentőségükről szóló videofilm 

49. A prokariótákat és 
jelentőségüket bemutató 
videofilm 

50. Az egysejtű eukariótákat 
bemutató videofilm 

51. Ivadékgondozási stratégiákat 
az ízeltlábúak és a gerincesek 
esetében bemutató 
videofilm(ek) 

52. Az állatok érzékelésének 
típusait bemutató videofilm 

53. Az állatok kommunikációjának 
formáit bemutató videofilm 

54. A környezet-életmód-felépítés 
összefüggéseinek (állatokkal 
kapcsolatos) megfigyelésére 
alkalmas videofilm 

55. A környezet-életmód-felépítés 
összefüggéseinek 
(növényekkel kapcsolatos) 
megfigyelésére alkalmas 
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videofilm  
56. Az emberi agy működését 

példákon bemutató 
videofilm(ek) (pl.: alvás-
ébrenlét, a bal és a jobb 
félteke különbsége, az 
idegrendszert –fejlődése 
közben- ért hatások és 
következményeik, 
gondolkodás, tanulás, 
motiváció, érzelmek, 
működés-elváltozások stb.) 

57. Betegápolásról, 
elsősegélynyújtásról szóló 
videofilm  

58. A helyi tantervben megjelölt 
állatcsoportok testfelépítését 
bemutató képek 
/faliképsorozat / kivetíthető 
képsorozat / dobozos 
készítmények / beágyazott 
készítmények  

59. A zigóta osztódását és a 
barázdálódást bemutató 
falikép / modell / vetített kép / 
videofilm 

60. A rovarok posztembrionális 
fejlődésének leggyakrabban 
előforduló típusait (teljes 
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átalakulás, kifejlés, átváltozás) 
bemutató faliképek / vetített 
képek / videofilm / beágyazott 
készítmény   

61. A kétszikűek csírázását 
bemutató beágyazott 
készítmény / videofilm / 
falikép / vetített képek 

62. A mitózist bemutató kép / 
falikép / modell-készlet / 
vetített képek / videofilm 

63. A meiózist bemutató kép / 
falikép / modell-készlet / 
vetített képek / videofilm 

64. A DNS molekula modellje / 
vetített kép / videofilm 
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Ének -zene 

- pianino vagy elektromos zongora 
- HI-FI erõsítõ 
- HI-FI CD-játszó 
- hangfalak 
- projektor 
- ötvonalas tábla 
 

Etika 

 
Taneszközök 
Kamarás István: Erkölcstan, 11. évfolyam Bp., Krónika Nova, 2001. 
Erkölcstan. Szöveggyűjtemény a középiskolák 11. évfolyama számára. Összeállította: 
Tiszóczi Tamás és Trencsényi Borbála Bp., Krónika Nova, 2001. 
 
Továbbá: 
Könyvtári eszköztár felhasználása az egyes témakörökhöz kapcsolódva, kiemelten: az etika, az irodalom, a művészet, a zene, a filozófia és a 

vallás területei. 
Audiovizuális dokumentumok, multimédia CD-k, számítógépes programok felhasználása az egyes témakörök tanításakor. 
Tömegkommunikációs csatornák és iskolán kívüli önművelési lehetőségek beépítése a tanítás-tanulás folyamatába ( tévé- és rádióműsorok, 

sajtó, film, színház, kiállítás). 
Játék-, oktató- és dokumentumfilmek, híradó anyagok felhasználása az egyes témakörök megvitatásakor. 
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Fizika  

 
9-12. évfolyam  
 

Minimális Ajánlott 

Metronóm 
Mikola-féle cső 
Állítható dőlésszögű lejtő, 

sínnel, kiskocsival 
Ejtőzsinór 
Galilei-lejtő 
Ejtőzsinór 
Deszkás inga 
Lőwy-féle ejtőgép 
Kísérleti eszközkészlet a 

gyorsulás és az erő kapcsolatának 
vizsgálatára 

Egyszerű kísérleti eszköz a 
hatás–ellenhatás törvény 
érzékeltetésére  

Rugós erőmérő-pár 
Eszköz a kényszererő 

változásának bemutatására 
fonálinga lengése során 

Állítható dőlésszögű lejtő 
különféle simaságú borítással 

Dinamométer készlet 

Tábla (kb. 0,50,5 m), 
tengellyel, furatokkal  

Eszköz a mágneses tér 
áramjárta vezetőre gyakorolt 
hatásának kimutatására 

Eszköz az ionsúrlódás 
szemléltetésére 

Eszköz az áramjárta vezetők 
között fellépő erőhatás 
bemutatására 

Az elektromotor működését 
szemléltető modell 

Szétszedhető iskolai 
transzformátor készlet különféle 
menetszámú, cserélhető 
tekercsekkel, vasmagokkal 

Tűcsapágyon forgatható 
abroncs pár a lenz törvény 
demonstrálására 

Kézi forgatógép, befogható 
mágnespatkóval 

Váltóáramú demonstrációs 
áram- és feszültségmérő műszer, 
változtatható méréshatárral 

Glimmlámpa, foglalatban 
Spirálrugó készlet, különféle 

Demonstrációs stopperóra 
nagyméretű kijelzővel 

Stewin-korong 
Számítógépes 

mérőberendezés fénykapuval, 
kódléccel, interfésszel, a 
mozgások kiértékelésére alkalmas 
programmal 

Útsokszorozó ejtőgép 
Kénporos nyomíró kiskocsi, 

sínen 
Leszívható ejtőcső tollpihével, 

acélgolyóval 
Légszivattyú 
Változtatható (alacsony) 

fordulatszámú motor, tengelyére 
erősíthető tokmánnyal 

Számítógépes program a 
mozgások szuperpozíciójának 
szimulálására 

Atwood-féle ejtőgép 
Kerekes zsámoly (2 darab) 
Ballisztikus inga lövedék 

sebességének mérésére 

Demonstrációs stopperóra, 
nagyméretű kijelzéssel 

Változtatható (alacsony) 
fordulatszámú motor, tengelyére 
erősíthető tokmánnyal 

Változtatható fordulatszámú 
motorral rezgésbe hozható 
rezonancia-rendszer 

Pontszerű fényforrás, 
árnyékvetítéshez 

Fénykapu, interfész, 
számítógépes program a 
rezgőmozgás mérésére, 
kiértékelésére  

Eszköz a torziós hullám 
terjedésének bemutatására 

Interaktív számítógépes 
program a hullámtulajdonságok 
demonstrálására 

Hullámkád készlet 
hullámkeltővel a felületi hullámok 
sajátságainak demonstrálására 

Eszköz a felületi állóhullámok 
bemutatására 
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Bifilárisan felfüggesztett 
golyósor acél- és viasz golyókkal 

Kiskocsis rakétamodell 
golyóval, rugóval 

Írásvetítő fóliák a 
naprendszerbeli távolság- és 
méretarányok érzékelésére 

Írásvetítő fóliák a Kepler-
törvények szemléltetésére 

Eszköz a szabadon eső test 
súlytalansági állapotának 
bemutatására 

Demonstrációs folyadékos 
hőmérő 

Tanulókísérleti alkoholos 
hőmérő 

Hőérzékeny 
folyadékkristályos ernyő 

Eszköz a lineáris hőtágulás 
bemutatására  

Eszköz a folyadékok 
hőtágulásának bemutatására  

S’gravesande-karika és golyó 
Melde-féle cső 
Eszköz a levegő (a gázok) 

hőtágulásának bemutatására 
Az anyag atomos szerkezetére 

és az atomok méretére utaló 
szemléltető fóliák 

méretű és direkciós erejű 
rugókkal 

Fémgolyók füllel, különböző 
tömegűek 

Tükörskála, állványon 
Gumikötél (v. Gumicső), 6–8 

m hosszú 
Tekercsrugó, laza, nagy 

átmérőjű, 2–3 m hosszú 
Csatolt rúdinga-sor a 

transzverzális és a longitudinális 
hullám terjedésének 
bemutatására  

Cselló vonó 
Rezonáló hangvilla pár 
Monokord 
Kundt-féle cső 
Optikai pad lovasokkal, az 

optikai elemek rögzítését szolgáló 
tartókkal 

Optikai padba is illeszthető 
lámpa, 12 v, min 100 w-os, nagy 
fényerőt biztosító pontszerű 
izzóval 

Kondenzor foglalatban 
Változtatható nyílású 

lyukdiafragma 
Változtatható nyílású 

résdiafragma 

Demonstrációs torziós inga a 
cavendish-kísérlet 
szemléltetésére 

Interaktív számítógépes 
program a bolygók és a 
mesterséges égitestek 
mozgásának szemléltetésére 

Szalagfékes teljesítménymérő, 
(elektro)motor teljesítményének 
mérésére 

 
Kalibrálható folyadékos 

hőmérő 
Termoelem, érzékelő 

műszerrel 
Bimetal szalag 
Tyndall-féle vastörő 
Eszköz a gay-lussac törvények 

kísérleti igazolására 
Eszköz a boyle–mariotte 

törvény kísérleti igazolására 
Gázok állapotváltozásainak 

mérése digitális eszközökkel, 
amely alkalmas az eredmények 
megjelenítésére is 

Mechanikus rázógép a 
gázrészecskék hőmozgásának 
szemléltetésére 

Interaktív számítógépes 

Stroboszkóp 
Hanggenerátor pár 
Mikrofon 
Hangszóró 
Síp modellek (nyitott és zárt 

ajak- ill. Nyelvsíp) 
Demonstrációs mikrohullámú 

adó–vevő készlet az 
elektromágneses 
(mikro)hullámok terjedésének és 
hullámjelenségeinek 
demonstrálására 

Lézer-fényforrás (pl. He–ne 
gázlézer) 

Optikai tanulókísérleti 
eszközkészlet 

Nagyméretű homorú tükör, 
állványon 

Hartl-féle optikai korong, 
tartozékokkal 

Kaleidoszkóp 
Háromszög alapú küvetta 
Optikai vizeskád, forgatható 

tükörrel 
Malus-féle készülék a fény 

polarizációjának bemutatására 
Higanygőz lámpa 

fojtótekerccsel 
Fotocella 
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Van de graaf generátor 
Elektrosztatikusan 

működtethető kinetikus golyó-
modell a gázrészecskék 
hőmozgásának szemléltetésére  

Eszköz a gázok adiabatikus 
változása során bekövetkező 
hőmérsékletváltozás 
bemutatására 

Kaloriméter az anyagok 
fajhőjének mérésére 

Eszköz a fagyás során 
bekövetkező térfogat 
növekedésre 

Ebonitrúd, alkalmas dörzsölő 
anyaggal 

Üvegrúd alkalmas dörzsölő 
anyaggal 

Elektroszkóp 
Elektrométer 
Eszköz az elektromos 

erővonalak szemléltetésére 
Faraday-pohár, 

elektrométerre szerelhető 
Eszköz a csúcshatás 

bemutatására (pl.: 
Elektrosztatikus segner-kerék) 

Faraday-kalitka, töltést jelző 
elektroszkópokkal 

Vetítőlencse, különféle, 
foglalatban 

Vetítőernyő talpas foglalatban 
Homorú tükör, száron 
Domború tükör, száron 
Homorú, domború és sík 

tükör-modell forgatható 
befogással, szögmérővel 

Üveghasáb, prizma-modell, 
forgatható befogással, 
szögmérővel 

Háromszög alapú prizma 
Küvetta, kb. 5 10 20 cm 

méretű 
Fresnel-féle kettős prizma 
Optikai rácslevonat 
Polárszűrő pár 
Cinklemez szigetelő állványon 
Ebonitrúd szőrmedarabbal 
Üvegrúd bőrdarabbal 
Elektroszkóp 
Videofilm a rutherford-

kísérlet tanításához 
Írásvetítő fóliák az 

atommodellek tanításához 
Írásvetítő fólia az atommag 

szerkezetének tanításához 
Radioaktív bomlási sorokat 

szemléltető írásvetítő fólia 

program az anyag atomos 
szerkezetének, a részecskék 
hőmozgásának modellezésére 

Tanulókísérleti eszközkészlet 
kalorimetriai mérésekhez  

Eszköz a joule-kísérlet 
bemutatásra 

Eszköz ólom(sörét) fajhőjének 
mechanikai munkavégzéssel 
történő meghatározására  

Eszköz a forráshő mérésére 
Kristályszerkezetek 

golyómodellje 
Folyadékok véletlen szoros 

illeszkedésű golyómodellje 
Elektrosztatikai tanulókísérleti 

eszköz-készlet 
Érzékeny (pl.: Wulf-féle) 

elektrométer 
Számítógépes program az 

elektromos tér-erősségvektorok 
és erővonalak modellezésére 

Számítógépes program a 
fémek, az elektrolitok, a gázok és 
a félvezetők vezetési 
mechanizmusának modellezésére 

Demonstrációs eszköz a 
millikan-kísérlet elvégzésére 

Sokfunkciós modulrendszerű 

Fényelem 
Demonstrációs 

elektrondiffrakciós készülék, 
tápegységgel 

Spektrállámpa készlet a 
hozzávaló tápegységgel 

Interaktív számítógépes 
program a rutherford-kísérlet 
modellezésére 

Demonstrációs gm cső 
Demonstrációs ionizációs 

kamra 
Demonstrációs ködkamra 
Kísérleti eszköz a toron 

felezési idejének mérésére  
Szimulációs program a 

láncreakció szemléltetésére 
Interaktív számítógépes 

szimulációs program az 
atomreaktor vezérlésének 
modellezésére 
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Demonstrációs 
síkkondenzátor, változtatható 
távolságú fegyverzetekkel 

Egyenáramú demonstrációs 
áram- és feszültségmérő műszer 
(középállású), változtatható 
méréshatárral 

Eszköz az elemi töltés 
elektrolízissel történő 
meghatározására 

Iskolai tápegység 0-24 v 
között változtatható 
feszültséggel, min.5 a 
terhelhetőséggel 

Készlet az áramköri elemek 
bemutatására, egyszerű 
áramkörök összeállítására 

Elektromosan fűthető 
kaloriméter az áramerősség és a 
hőteljesítmény kapcsolatának 
mérésére 

Demonstrációs rúd- és 
patkómágnes készlet, lágyvas 
darabokkal 

Iránytű, talpon 
Torziós mérleg elven működő 

demonstrációs magnetométer 
készlet 

Plexilemezbe foglalt készlet 

Videofilm a természetes és a 
mesterséges radioaktivitás 
hatásairól, gyakorlati fel-
használásáról 

A maghasadást és az 
atomerőmű szerkeze-tét 
vázlatosan szemléltető írásvetítő 
fólia  

Videofilm az atomerőművek 
működéséről, gazdaságosságáról, 
hátrányáról 

Az atombomba működését 
magyarázó, és pusztítását, 
elhúzódó hatásait bemutató 
videofilm 

Ismeretterjesztő film a 
csillagokban lezajló fúziós 
folyamatok magyarázatához 

Videofilm a csillagok 
fejlődésének tanításához 

Videofilm a világegyetem 
tágulása elméletének 
magyarázatához 

Videofilmek az űrkutatás 
témaköréből 

Falitábla az űrkutatás 
eredményeiről, kronológiájáról 

 

építőszekrény elektromos 
hálózatok demonstrációs méretű, 
függőleges síkú felépítésére, 
szemléltetésére, tartozékokkal 

Tanulókísérleti eszközkészlet 
egyszerű áramkörök 
összeállítására 

Digitális mérőeszközök 
tartozékokkal áramkörök 
vizsgálatáho 

Cardano felfüggesztésű 
iránytű 

Barlow-kerék 
Interaktív számítógépes 

program a lorenz erő 
működésének magyarázatára 

Oszcilloszkóp 
Váltakozó áramú generátor 

működését szemléltető modell 
Nagy önindukciós 

együtthatójú tekercs a be- és 
kikapcsolási jelenség 
bemutatására 
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áramjárta vezetők mágneses 
terének vasreszelékes erővonal-
ábrákkal történő bemutatására 

 

Földrajz 

 
 
A megfelelő színvonalú földrajzoktatáshoz szükséges feltételek, tantermi, szaktantermi eszközök, felszerelések: 
Elsötétíthető tanterem, (szaktanterem) 
Térképtároló, hordozható térképtartó  
Hordozható vetítőállvány, vetítőernyő 
Terepasztal  
Írásvetítő 
Diavetítő 
Televízió  
Videolejátszó  
Számítógép internetes hozzáféréssel 
Projektor 
 
 
A lista összeállításánál a hangsúlyt a tartalmi és szemléletmódbeli szempontokra helyeztük. Ezért a taneszközök megjelenési formáját 

rugalmasan kezeltük. Azaz pl. egy adatokat tartalmazó információhordozó, ha tartalmi, módszertani szempontból megfelelő, egyaránt lehet CD-
rom vagy nyomtatott statisztikai kiadvány is Egy-egy jelenség szemléltetése történhet transzparensen, oktatótáblán vagy számítógéppel 
összekapcsolt projektor segítségével. Feltételezzük ugyanis, hogy a különböző taneszközgyártók eltérő módon és formában készítik el a 
taneszközöket. Ez azért fontos, mert így a szaktanár az iskola lehetőségeinek, a tanulók adottságainak legjobban megfelelő taneszközt 
választhatja majd ki. 

Napjaink technikai fejlődését alapulvéve a földrajz tantárgy taneszközei egyre inkább a digitális eszközök irányába tolódnak el. A 
számítógép, projector esetleg digitális tábla segítségével, megfelelő szoftverek alkalmazásával a diákság számára sokkal élvezhetőbb és 
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könnyebben elsajátítható az egyébként igen minimálisra zsugorodott tananyag. Ezek az eszközök fokozatosan szinte teljes mértékben kiváltják 
a hagyományos adathordozókat. Ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen végbemenjen, az intézménynek rendelkeznie kell megfelelő számú 
(legalább tantermenként egy) hardveres készlettel és olyan szakmai programokkal, melyekkel a tanórák kitölthetők. A tanárok informatikai 
képzése szintén elengedhetetlem feltétel. 

Tekintettel arra, hogy a földrajzi ismeretek egy része folyamatosan változik, az ilyen jellegű beruházások hosszútávon mindenképp 
megtérülnek. 

 
 
 
Minimális taneszközök - gimnázium és szakközépiskola 
 
 

Térképek, nyomtatott 
taneszközök 

Modell, gyűjtemény, 
mérőeszköz 

Transzparens és/vagy 
oktatótábla 

Kivetíthető audiovizuális 
eszközök(dia, videofilm, CD) 

Világatlasz 
Falitérképek: 
A Föld szerkezeti (geológiai) 

felépítése és ennek kontúrtérképe 
(duo–térkép) 

a Föld és az óceánfenék 
domborzata 

A Föld éghajlata (a 
tengeráramlásokkal és 
klímadiagramokkal) 

A Föld országai 
A Föld népessége 
A Föld mezőgazdasága 
A Föld ásványkincsei és 

bányászata 

Természetföldrajzi földgömb  
Politikai földgömb 
Tanulói földgömb 
Iskolai meteorológiai állomás 

mérőműszerekkel (létezik, bár 
nem megtekinthető) 

Tanári ásvány-és 
kőzetgyűjtemény 

Kézi nagyító 
Binokuláris mikroszkóp 

(demonstrációs) 
Földgömb-fémmeridiánnal 
Precíziós tájoló 

(demonstrációs) 
Laptájoló (tanulói) 

Üres földtörténeti időtáblázat 
a hozzátartozó eseményeket, 
képződményeket bemutató 
kártyával 

Földtörténeti oktatótábla 
(bővített, a középiskolások 
számára) 

Egyéb oktatótáblák: 
A térképkészítés alapjai 
A gazdasági adatok 

ábrázolásának módjai 
A hegységek keletkezése 
A vulkánok típusai 
A lemeztektonika 
Az ásványok és a kőzetek 

Diasorozat a földtörténeti 
emlékek bemutatására a 
különböző kontinensekről 

Műholdfelvételek kivetíthető 
információhordozón a geoszférák 
jelenségéről, a környezet 
állapotáról 

Tematikusan összeállított 
kivetíthető információhordozó a 
geoszférában végbemenő 
jelenségről, folyamatokról (dia, 
videó, CD…) 

A természetföldrajzi 
övezetesség egyes övezeteinek, 
öveinek, területeinek, vidékének 
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Afrika országai, gazdasága  
Észak-Amerika országai, 

gazdasága  
Ázsia országai, gazdasága  
Európa országai  
Az Európai Unió 
Magyarország domborzata  
Magyarország megyéi és 

közlekedése  
A csillagos égbolt hazánk felett 
A Föld és az óceánfenék 

domborzata (dombortérkép) 
A Föld éghajlati kontúrtérképe 

(applikációs jelekkel, 
klímadiagramokkal) 

A Föld talajtérképe 
A Föld természetes 

növénytakarója 
A világ közlekedése, szállítása 
Integrációk kapcsolatrendszere 

a világban 
Applikációs jelek a 

kontúrtérképekhez 
(természetföldrajzi, klímadiagram) 

Másolható tanulói 
kontúrtérkép-gyűjtemény a 
kontinensekről és a tantervben 
kiemelt országokról 

Tájfutó térkép 

Iránytű (tanulói) 
Gördülő távolságmérő 
GPS 
A Föld belső felépítése 

(szétszedhető szerkezeti modell) 
A gyűrődés modellje 
A vetődés modellje  
A vulkán modellje 
Ősmaradvány-gyűjtemény 
A piacgazdaság működésének 

modellje 
A tőzsde működésének 

modellje 
 
 

rendszerezése 
A Föld szerkezete 
A Föld szerkezeti és 

felszíniformái 
A karsztjelenség 
A Naprendszer felépítése 
A Föld forgása és keringése 
A nap-és a holdfogyatkozás 
A holdfázisok 
a 13.-15. pontokhoz 

rendelkezésre áll egy telúrium 
A Nap felépítése, jellemzői 
Ciklonok a mérsékelt 

övezetben 
A monszun szélrendszer 
Földünk jellegzetes talajtípusai 

(talajszelvények) 
Hazánk talajtípusainak 

összehasonlítására alkalmas 
transzparens 

A földrajzi övezetesség 
rendszere 

A hegyvidékek függőleges 
övezetessége 

Afrika, Ausztrália és Óceánia, a 
sarkvidék, Amerika, Ázsia, Európa 
természetföldrajzi, társadalmi- 
gazdasági és környezeti 
jellemzőinek, 

jellemzőit bemutató tematikusan 
összeállított kivetíthető 
információhordozó (dia, videó, 
CD…) 

Jellegzetes településtípusokat, 
településrendszereket bemutató, 
tematikusan összeállított, 
kivetíthető információhordozó 
eszköz 

Kivetíthető vizuális eszköz az 
országok egyedi szerepköreiről, a 
közelmúlt és a napjaink 
világgazdasági eseményeiről, 
folyamatairól (dia, videó, CD…) 

Tematikusan összeállított, 
kivetíthető eszköz a bolygónkat 
ért környezeti károsodásról, a 
megoldás lehetőségeiről, a Föld 
védett természeti és kulturális 
értékeiről (dia, videó, CD…) 
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Turistatérkép 
Várostérképek, egyéb 

településtérképek 
Időjárási térképek 
Időjárási műholdfelvételek 
Nemzetközi összehasonlításra 

alkalmas statisztikai adatsorokat 
tartalmazó információhordozó a 
Föld népességéről, a környezet 
állapotáról, a világgazdaságról, 
annak folyamatairól, a 
világgazdaságban kiemelt és 
egyedi szerepet betöltő régiókról, 
országcsoportokról, országokról, 
azok gazdaságáról, világgazdasági 
kapcsolatairól (középiskolai) 

Olvasókönyv-
szemelvénygyűjtemény a 
Naprendszer megismeréséről a 
geoszférákról, a földrajzi 
övezetességről, a világ társadalmi-
gazdasági képéről, hazánk 
nemzetközi szerepéről, a globális 
környezeti problémákról, a 
nemzetközi környezetvédő 
szervezetek működéséről 
(középiskolai)  

Hazánk gazdasági szerepének 
és külgazdasági kapcsolatainak 

összefüggésrendszerének, 
világgazdasági szerepének 
bemutatására alkalmas 
transzparens-sorozat  

A geoszférában lejátszódó 
jelenségek, folyamatok és a köztük 
lévő összefüggések, tipikus 
előfordulásaik, a geoszférák 
környezeti állapotának, 
védelmének, a külső és a belső 
erők munkájának bemutatására 
alkalmas transzparens-sorozat 

A természetföldrajzi 
övezetesség rendszerét és 
összetevőit, a vízszintes és a 
függőleges övezetesség 
kapcsolatát, az övezetek, övek, 
területek, vidékek tipikus 
előfordulásait bemutató 
transzparens-sorozat 

A természetföldrajzi 
övezetesség hatását a népességre, 
a településekre, az 
élelmiszertermelésre, a természeti 
erőforrások területi 
különbségeire, a gazdasági 
fejlettségre – bemutató didaktikus 
transzparens-sorozat 

A világgazdaság folyamatait, a 
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elemzésére alkalmas adatokat 
tartalmazó információhordozó 

 

gazdasági ágazatok felépítő 
tényezőit, a tercier és az 
információs szektor területi 
elhelyezkedését, a világgazdasági 
szerepkörök időbeli és térbeli 
változását a világgazdasági 
központok jelentőségét, a 
gazdasági fejlettség különbségeit 
bemutató didaktikus 
transzparens-sorozat 

A globális környezeti 
problémákat, azok 
összefüggésrendszerét, a 
megoldás lehetőségét, a 
nemzetközi környezetvédő 
szervezeteket és tevékenységüket 
bemutató didaktikus 
transzparens-sorozat 

 
Összeségében iskolánkban a hagyományos eszközök állnak inkább rendelkezésre, de reményeink szerint hamarosan fejlődik majd a 

tantermek informatikai ellátottsága, és sikerül majd néhány használható programot is beszereznünk. Különösen fontosnak tartanánk a digitális 
földrajzi atlasz beszerzését. 
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Informatika  

A géptermekben azonos módon konfigurált és felszerelt számítógépek, nyomtató található. Az oktatáshoz felhasználható kivetítő, szkenner, 
digitális fényképezőgép és egyéb perifériák, Minden terem helyi hálózatba kötött és rendelkezik széles sávú internet elérésse l 

Az oktatáshoz felhasznált szoftverek: 
Windows XP és választott Linux disztribúció (pl. Ubuntu), Office 2007 programcsomag, Delphi és Free pascal programozási nyelv , grafikus 

programok, képkezelők (pl. Gimp), html szerkesztők 
Az oktatáshoz használt tankönyvek: 
Informatikai ismeretek a 9-0. évfolyam részére J.O.S. kiadó 
Informatikai szóbeli érettségi közép és emelt szinten J.O.S. kiadó 
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Kémia 

 
 

Minimális Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető eszközök – 
2 fő részére 

Demonstrációs Tevékenykedtető eszközök – 
2 fő részére 

Analitikai mérleg 
súlysorozattal 

Dróthálók 
Állólombikok 100, 500 cm3-es 
Árammérő műszer 

(nagyméretű) 
Borszeszégők 
Brómpipetta vagy 

pipettalabda 
Bunsen állványok 
Bunsen égők 
Büretták 25 cm3-es 
Celofán 
Oktató CD-k 
Csepegtető tölcsérek 
Cseppentők 
Csipeszek (nikkelezett) 
Diók (kettős szorítók) 
Dörzspapír 
Ebonit rúd vagy kemény 

műanyag cső 
Egyenáramforrás 
Elsősegély láda vegyszerekkel 

1 db drótháló 
4 db állólombik 100 cm3-es 
1 db állvány 
1 db árammérő műszer 
1 db borszeszégő 
1 db Bunsen égő 
1 db büretta 25 cm3-es 
2 db csempe fekete-fehér 
1 db csepegtető tölcsér 
3 db cseppentő 
2 db csipesz (nikkelezett) 
2 db dió (kettős szorító) 
1 db Erlenmeyer lombik 200 

cm3-es 
Feladatgyűjtemények 

gyakoroltatáshoz és felméréshez 
(személyenként) 

1-1 db fém lemez (Fe, Cu, Zn, 
Al) 

5 db főzőpohár 50 cm3-es 
5 db főzőpohár 100 cm3-es 
1 db főzőpohár 250 cm3-es 
1 db frakcionáló lombik 200 

Elektroszkóp 
Feszültségátalakító 
Időrendi képes kémiatörténeti 

tablósorozat 
Katódsugárcső 
Mozgóképek az említett 

tudósokról és munkásságukról 
Mozgóképek az oldódás 

folyamatáról 
Mozgóképek a radioaktivitás 

alkalmazásáról, veszélyeiről 
Mozgóképek a redoxireakciók 

folyamatainak és típusainak 
megértéséhez 

Mozgóképek az elektrokémiai 
folyamatok megértéséhez 

Mozgóképek az elektrokémia 
alkalmazásának és 
környezetvédelmi problémáinak 
bemutatására 

Mozgóképek az 
alumíniumgyártásról 

Mozgóképek a kőolaj és a 

1 db égető kanál 
Internet hozzáférés 
Interaktív szoftver az atomok 

elektronszerkezetének felírásához 
Interaktív szoftver az 

általános gáztörvény 
összefüggéseinek vizsgálatához 

Interaktív szoftver a reakciók 
sebessége és a kémiai egyensúly 
vizsgálatához 

Interaktív szoftver az 
elektrokémiai folyamatok 
vizsgálatához 

Interaktív szoftver a kémiai 
egyenletek felírásának és 
rendezésének gyakorlásához 

Interaktív szoftver a pH 
valamint a savak és bázisok 
erősségének vizsgálatához 

Interaktív szoftver a tűzoltási 
lehetőségek alkalmazásáról 

Interaktív szoftver az 
alkoholok- oxovegyületek-
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Erlenmeyer lombikok 100, 
200, 300 cm3-es 

Égetőkanalak 
Fahasábok 
Fém lemezek (Fe, Cu, Zn, Al) 
Floppy disc-ek (1,44 MB) 
Folyadéküvegek 
Fóliafilc készletek (F és M 

vastagságú) 
Főzőpoharak 50, 100, 250, 

1000 cm3-es 
Frakcionáló lombikok 250, 

500 cm3-es 
Fúrt gumidugók különböző 

méretekben  
Gázfejlesztő készülékek 250 

cm3-es 
Gázfelfogó hengerek (magas) 
Gázmosó palackok 
Gömblombikok 250, 500 cm3-

es 
Grafit elektródok 
Gumicsövek különböző 

méretekben 
Gumidugók különböző 

méretekben 
Gumikesztyűk 
Gyertya 
Gyufa 

cm3-es 
5 db gumidugó 
5 db gumidugó fúrt 
4 db grafit elektród 
1 db gyertya 
1 doboz gyufa 
2 db gyújtópálca 
1 db hőmérő (-10 – +120 0C) 
Indikátorpapír pH 3-12-ig 
10 db kémcső 
1 db kémcső nagy oldalcsöves 
1 db kémcsőállvány 10 helyes 
1 db kémcsőfogó (fa) 
1 db kémcsőfogó (fém) 
1 db kristályosító csésze 5 cm-

es  
1 db kristályosító csésze 10 

cm-es 
12 db krokodilcsipesz 
2 db lombikfogó 
1 db mérőhenger 10 cm3-es 
1 doboz molekulamodell 

készlet 
5 db óraüveg 6-8 cm-es 
1 db pipetta kétjelű 10 cm3-es 
1 db pipetta osztott 25 cm3-

es 
3 db porcelántégely 
Szakirodalom 

földgáz keletkezéséről, 
kitermeléséről és feldolgozásáról 

Mozgóképek a 
szénhidrogének égetésének 
környezeti vonatkozásairól 

Mozgóképek a műanyagok 
szerkezetéről, gyártásukról, 
felhasználásukról és környezeti 
problémáiról 

Mozgóképek a 
halogéntartalmú műanyagok 
használatának környezeti 
vonatkozásairól 

Mozgóképek a kolloid 
rendszerekről, mindennapi 
jelentőségükről 

Mozgóképek a szappanok 
előállításáról, tisztító hatásukról 
és környezeti vonatkozásaikról 

Mozgóképek a sörgyártás 
kémiai folyamatairól 

Mozgóképek a cellulóz-papír-
újrapapír témáról és környezeti 
vonatkozásairól 

Mozgóképek a peptidekről, a 
fehérjék szerkezetéről és 
denaturációjáról 

Mozgóképek a biokémiai és a 
vegyipari reakcióláncokról, 

karbonsavak oda és 
visszaalakulásáról 

Interaktív szoftver a 
szénhidrátok 
molekulaszerkezetéről, 
tulajdonságairól és 
felhasználásáról 

Interaktív szoftver a kolloidok 
világáról 

Interaktív szoftver a 
nukleinsavak szerkezetéről, 
felépüléséről és a 
fehérjeszintézisről 

Interaktív szoftver a függőség 
kialakulásáról, a 
szenvedélybetegségek 
stádiumairól, az előfordulás 
gyakoriságáról 

1 db mérőlombik 250cm3-es 
1 db spektroszkóp kézi 
1 db rázótölcsér 250cm3-es 
1 db táramérleg 

súlysorozattal 
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Gyújtópálca 
Gyűjtőedények vegyszereknek 
Harapófogó 
Homokfürdő 
Hőmérők (-10 - +100 0C) 
Hűtő Liebig féle 
Írásvetítő 
Írásvetítő transzparensek 

(készek) 
Írásvetítő fóliák (tiszták) 
Írásvetítő fóliák 

(nyomtathatók) 
Hűtőfogó 
Kalapács 
Kémcsövek 
Kémcsövek (jénai) 
Kémcsövek (lyukas)  
Kémcsövek (nagyméretű) 
Kémcsövek (nagyméretű 

oldalcsöves) 
Kémcsőállványok (10 helyes) 
Kémcsőfogók (fa) 
Kémcsőfogók (fém) 
Kémcsőkefék 
Képek az említett tudósokról 

és munkásságukról 
Képek az oldódás 

folyamatáról 
Képek a radioaktivitás 

(tudománytörténet, 
alkoholizmus, egészségkárosító 
anyagok, környezeti szerves 
kémia) 

1 db szűrőkarika 6-10 cm-es 
tölcsérhez 

1 db tálca  
1 db törlőruha 
3 db U alakú üvegcső 
3 db üvegbot 
2 db üvegcső kihúzott végű  
1 db üveglap 10x10cm-es 
1 db üveg tölcsér 6 cm-es 
1 db üveg tölcsér 10 cm-es 
1 db vas háromláb 
3 db vegyszerkanál (műanyag) 
6 db vezeték szigetelt, 

banándugóval 
1 db zsebtelep 4,5 V-os 
 

reakciórendszerekről 
Mozgóképek az 

energiaforrásokról és környezeti 
problémáikról 

Mozgóképek a hulladékokról 
és környezeti problémáikról 

Mozgóképek a táplálkozás 
kémiai, egészségügyi 
vonatkozásairól 

Mozgóképek a fenntartható 
fejlődés és a környezet 
viszonyáról 

pH-mérő műszer 
üvegelektróddal 
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alkalmazásáról, veszélyeiről 
Képek a redoxireakciók 

folyamatainak és típusainak 
megértéséhez 

Képek az elektrokémiai 
folyamatok megértéséhez 

Képek az elektrokémia 
alkalmazásának és 
környezetvédelmi problémáinak 
bemutatására 

Képek az alumíniumgyártásról 
Képek a kőolaj és a földgáz 

keletkezéséről, kitermeléséről és 
feldolgozásáról 

Képek a szénhidrogének 
égetésének környezeti 
vonatkozásairól 

Képek a műanyagok 
szerkezetéről, gyártásukról, 
felhasználásukról és környezeti 
problémáiról 

Képek a halogéntartalmú 
műanyagok használatának 
környezeti vonatkozásairól 

Képek a kolloid rendszerekről, 
mindennapi jelentőségükről 

Képek a szappanok 
előállításáról, tisztító hatásukról 
és környezeti vonatkozásaikról 
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Képek a sörgyártás kémiai 
folyamatairól 

Képek a cellulóz-papír-
újrapapír témáról és környezeti 
vonatkozásairól 

Képek a peptidekről, a 
fehérjék szerkezetéről és 
denaturációjáról 

Képek a biokémiai és a 
vegyipari reakcióláncokról, 
reakciórendszerekről 

Képek az energiaforrásokról 
és környezeti problémáikról 

Képek a hulladékokról és 
környezeti problémáikról 

Képek a táplálkozás kémiai, 
egészségügyi vonatkozásairól 

Képek a fenntartható fejlődés 
és a környezet viszonyáról 

Kés 
Kihúzott végű üvegcsövek 
Kristályosító csészék 10 cm-es 
Kristályrács modellek (ionrács, 

atomrács, molekularács) 
Krokodilcsipeszek 
Lombikfogók 
Mérőhengerek 10, 500, 1000 

cm3-es 
Mérőlombikok 100, 500, 1000 
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cm3-es 
Molekulamodell készlet tanári 
Molekulamodellező program, 

interaktív 
Műanyagok gyűjteménye 
Olló 
Óraüvegek 6-8 cm-es 
Periódusos rendszer fali 
Petri csészék 10 cm-es 
Pipetták 10, 20 cm3-es 

kétjelű, 25 cm3-es osztott 
Porcelánlemezek 
Porcelánmozsár törővel 
Porcelántálak 6 cm-es 
Porcelántégelyek 
Porüvegek 
Rázótölcsérek 200 cm3-es 
Reszelő háromszög metszetű 
Standardpotenciál táblázat 

fali 
Spatulák 
Szénhidrogének gyűjteménye 
Szorítók Hoffmann és Mohr 

féle 
Szűrőkarikák 10 cm-es 

tölcsérhez 
Szűrőpapír 
Táramérleg súlysorozattal 
Tálcák 
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Tégelyfogók 
Törlőruhák 
U alakú üvegcsövek 
Üvegbotok 
Üvegcsövek 5-10 mm-es 
Üvegkádak 
Üveglapok 10x10 cm-es 
Üvegtölcsérek 6, 10 cm-es 
Vaslap 10x10 cm-es 
Vas háromlábak 
Vas tégelyek 
Vatta 
Vegyszerkanalak 
Vezetékek (szigetelt, 

banándugóval) 
Védőszemüvegek 
Videokazetták 

oktatófilmekkel 
Videokazetta (üres) 
Vízbontó Hoffmann féle 
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Magyar nyelv és irodalom 

 
A  pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 
Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar nyelv 
9. évfolyam  
 

Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 
Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 

A tömeg-
kommunikáció 

Interjúkat, 
tudósításrészleteket 
tartalmazó videofilm 

A nem nyelvi jelek 
értelmezését segítő 
információhordozó, valamint 
néma- és hangosfilm 

A tömegkommunikációs 
eszközök       régen és ma 

Kivetíthető képeket 
tartalmazó         adatbázis 

A manipulációs szándék 
felismerését segítő 
reklámpakát-gyűjtemény 

A nyelvtani 
szintek 
grammatikája 

Falitáblán a hangtan, az 
alaktan, a szófaji rendszer, a 
mondattan rendszerezése 
felzárkóztató feladatokhoz 

Szókártyák nyelvtani 
elemzéshez 

Az általános iskolában 
tanultak felidézésére, 
gyakorlására 

Nyelvtani feladatokat 
tartalmazó adatbázisok 

Értelmező szótár 
Szinonimaszótár 

 A nyelvtani ismeretek 
elsajátítását ellenőrző 
digitális adathordozó 

Külünféle (értelmező, 
szinonima) szótár digitális 
adathordozón 

 

A szöveg 
szerkezete és 
szintaktikai szintje 

 A szöveg szerkezetére 
vonatkozó adatbázis 

Szöveggyűjtemény a 
szöveg-szerűség elemzésére, 
szöveg-feldolgozó eljárások 
gyakorlására (szerkezet, 
jelentés) kiemelhető, 

Filmrészletek a szöveg 
pragmatikai jelentésének 
elemzésére 
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sokszorosítható formában 

A szöveg 
jelentése 

 Feladatok a 
szövegalkotás gyakorlására 
elektronikus adathordozón 

  
Filmrészletek különféle  

szövegek pragmatikai 
jelentésének elemzésére 

Egy irodalmi mű  többféle 
előadása hanghordozón 

Különféle 
stílusrétegekből vett 
szövegek gyűjteménye a 
verbális és vizuális együttes 
közlés szemlélte-tésére 
sokszorosítható lapokkal  

Helyesírás  Helyesírási gyakorlatok 
elektronikus 
információhordozón 

  

Könyv- és 
könyvtárhasználat 

A legfőbb demonstrációs 
és tevékenykedtető eszköz  
maga a könyvtár 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar nyelv 
10. évfolyam  
 

Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 

Nyelvváltozato
k 

A dialogikus és 
monologikus forma 
különbségét bemutató film 
(részlet) 

A magyar nyelvjárásokat 
bemutató ismeretterjesztő 
film 

A nyelvjárások 
elhelyezkedését  bemutató 
falitérkép 

A nyelvváltozatokat 
szemléltető videofilm (nyelvi 
forma, hangoztatás, 
testbeszéd) 

Szöveggyűjtemény 
nyelvművelő írásokból 

A szövegtípusokat és 
szövegfajtákat rendszerező 
oktatótábla / fólia 

A vitakultúrát bemutató 
játék- és dokumentumfilm 

Feladatlap a filmrészletek 
feldolgozásához 

Alapvető 
retorikai ismeretek 

Szónoki beszédet 
tartalmazó játék- és 
dokumentumfilm 

A magyar történelmi 
hagyomány nagy 
szónokainak beszédrészleteit 
tartalmazó 
szöveggyűjtemény 

Szónoki beszédet 
tartalmazó játék- és 
dokumentumfilm 

 
Szónoki 

beszédrészleteket tartalmazó 
szöveggyűjtemény 
kiemelhető, sokszorosítható 
formában 

Filmrészletek mai előadói 
beszéd, hozzászólás, 
köszöntés retorikai 
eszközeinek bemutatására 

Feladatlapok a nyilvános 
élőbeszéd retorikai eszközeit  
bemutató filmrészletek 
önálló elemzéséhez 

Szövegtípusok  Különböző szövegfajtákat 
tartalmazó gyűjtemény a 
szövegalkotó és 

 Szövegalkotási 
gyakorlatok elektronikus 
adathordozón 
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szövegelemző eljárások 
gyakorlására kiemelhető, 
sokszorosítható formában 

Elbeszélés, leírás, levél 
filmekben 

Helyesírás  Helyesírási gyakorlatok 
elektronikus 
információhordozón 

  

Könyv- és 
könyvtárhasználat 

 Könyvtári katalógusok 
elektronikus adathordozón 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar nyelv 
11. évfolyam 
 

Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 
Stílus és 

jelentés a 
mindennapi nyelv-
használatban 

Jelentéstani ismereteket 
összefoglaló oktatótábla / 
fólia 

(szó- mondatjelentés 
összetevői) 

A stílusrétegeket 
reprezentáló játék-, 
dokumentum- és 
ismeretterjesztő filmek 

A jelentésváltozások főbb 
típusait, példáit bemutató 
oktatótábla / fólia 

A publicisztikai stílus 
változásai-nak vizsgálata 
különféle korok újságjait, 
folyóiratait bemutató 
adatbázis segítségével 

A szakmai-tudományos 
nyelv vizsgálata különféle 
típusú 
információhordozókon 
(könyv, CD-ROM, internet) 

A jelentésváltozások főbb 
típusait, példáit bemutató 
oktatótábla / fólia 

Különféle (értelmező, 
szinonima) szótárak 
elektronikus adathordozón 

 

A társalgási stílus 
változásainak vizsgálata 
különböző korokat megidéző 
filmeken                                  

 

Szépirodalmi 
stílus 

Költői szótárak 
A magyar líra digitális 

adatbázisban 
Válogatás digitális 

adatbázis alapján a kortárs 
magyar irodalom 
alkotásaiból 

 Különféle költői szótárak 
elektronikus adathordozón 

Válogatás költői 
szótárakból kiemelhető, 
sokszorosítható feladatlapon  

A magyar lírában 
ismétlődő szóképek és 
alakzatok vizsgálata digitális 
adatbázis segítségével 

Helyesírás  Helyesírási gyakorlatokat 
tartalmazó elektronikus 
adatbázis / 

 Szemelvénygyűjtemény  
és feladatlapok a helyesírás 
stilisztikájáról és az íráskép 
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szemelvénygyűjtemény a 
helyesírás értelemtükröztető 
szerepéről 

jelentéshordozó szerepéről 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar nyelv  
12. évfolyam 
 

Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 
Általános nyelvi 

ismeretek 
Ismeretterjesztő film a 

modern jelrendszerekről 
Falitábla az európai 

nyelvcsaládok bemutatására 

  Ismeretterjesztő film / 
diasorozat a magyar 
hagyomány jelképeiről  

A magyar nyelv 
története 

A magyar nyelv 
történetét kivetíthető 
képekkel bemutató 
információhordozó 

Művelődéstörténeti 
atlasz 

Falitábla 
nyelvrokonainkról 

A magyar nyelv 
történetét bemutató 
interaktív taneszköz 

Nyelvrokonaink életét 
bemutató ismeretterjesztő 
film 

 

 

Nyelv és 
társadalom 

A nyelvjárások területi 
elhelyezkedését bemutató 
falitérkép 

A mai magyar nyelv 
nyelvváltozatait bemutató 
információhordozó 

Nyelvművelő 
tanulmányok 
szöveggyűjteménye 

A nyelvváltozatokat 
szemléltető videofilm / 
hanghordozó 

A határon túli magyar 
nyelvet bemutató 
ismeretterjesztő film 

 

Az anyanyelvi 
ismeretek 

Falitábla a hangtan, az 
alaktan, a szófaji rendszer, a 

Nyelvtani feladatokat 
tartalmazó digitális adatbázis 

A szövegtípusokat, 
szövegfajtákat rendszerező 

Az érettségire felkészítő 
feladatgyűjtemény-minta. 
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összefoglalása és 
rendszerezése 

mondattan rendszerezésére érettségi felkészítésre oktatótábla / fólia 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar irodalom  
9. évfolyam 
 

Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 

Mítosz és 
irodalom 

Az antikvitás 
irodalma 

A magyar népköltészeti 
alkotások bemutatására 
alkalmas hangzó anyag 
(kazetta, CD, CD-ROM) 

Az antikvitás művészetét 
bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó (dia, CD-
ROM, videofilm) 

Kronológiai tábla és 
térkép az antikvitás 
alkotóiról, színhelyeiről 

 Irodalmi atlasz 
 

Oktatótábla / fólia az 
antik művelődés (irodalom, 
képzőmű-vészet alkotóinak 
és kiemelkedő műveinek 
kronológiájáról és 
földrajzáról  

Az antikvitás irodalmát 
bemutató adathordozó 

A dráma és a színház 
történetét bemutató 
információhordozó 

Az antik világról szóló 
ismeretterjesztő film 

A görög–római 
történelem egy eseményéről 
vagy személyiségéről szóló 
filmfeldolgozás 

Egy görög drámát 
feldolgozó film. 

A versformákat bemutató 
és oktató információhordozó 

A Biblia és 
hatása az 
irodalomra 

A Bibliát és hatását 
bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó 

A Biblia hangzó anyagon  
Irodalmi atlasz 
 

A Bibliát és hatását 
feldolgozó 
információhordozó 

A bibliai fogalmak szótára 
 

A Bibliáról szóló 
ismeretterjesztő film 

Bibliai témát feldolgozó 
zenei hanghordozó 

A Biblia valamely 
történetét feldolgozó film 

A bibiliai fogalmak 
szótára 

A középkor A középkor művészetét A magyar középkor A középkor A középkori magyar 
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irodalma bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó 

Irodalmi atlasz 

művelődéstörténetét 
feldolgozó 
információhordozó 

A középkor magyar 
irodalmi emlékeit tartalmazó 
adatbázis 

 

művelődéstörténetéről szóló 
ismeretterjesztő film 

A középkor zenéjét 
bemutató  

hangzó anyag 
A középkori kódexekből 

válogatott sokszorosítható 
képsor 

kódexeket bemutató 
információhordozó 

Középkori legendát 
feldolgozó film 

Tanulmányi célra 
összeállított jelkép- és 
szimbólumtár 

 

Portrék, verses 
és prózai 
alkotások az 
európai és a 
magyar reneszánsz 
irodalomból 

A reneszánsz művészetét 
bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó 

A magyar könyvtárak 
történetét bemutató 
információhordozó 

Janus Pannonius és 
Balassi Bálint verseit 
bemutató hangzó anyag 

Irodalmi atlasz 
Kronológiai tábla a 

reneszánsz és a barokk 
alkotóiról és kiemelkedő 
műveiről 

Művelődéstörténeti 
térkép 

 

A magyar reneszánsz 
művelődéstörténetét 
bemutató 
információhordozó 

Janus Pannonius és 
Balassi Bálint műveit 
tartalmazó adatbázis 

A magyar reformáció 
irodalmát tartalmazó 
adatbázis 

A reneszánsz 
művelődéstörténetét 
bemutató ismeretterjesztő 
film 

Janus Pannonius és 
Balassi Bálint pályáját 
bemutató ismeretterjesztő 
film 

A reneszánsz zenéjét 
bemutató hangzó anyag 

Mátyás korvináiról 
készült  

információhordozó / film 
A magyar reformáció 

művelődés-történeti 
emlékeit bemutató 
információhordozó 

Feladatlap a magyar 
reformáció 
művelődéstörténeti emlékeit 
bemutató ismeretanyag 
önálló vagy csoportos 
feldolgozásához 

Portrék a 
magyar barokk 
irodalomból 

A barokk művészetét 
bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 

A magyar barokk 
időszakának 
művelődéstörténetét 

A barokkról és magyar 
képviselőiről szóló 
ismeretterjesztő filmek 

Feladatlap a magyar 
barokk művelődést 
bemutató iismeret-anyag 
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információhordozó 
A magyar könyvtárak 

történetét bemutató 
információhordozó 

Irodalmi atlasz. 

feldolgozó 
információhordozó 

A magyar barokk 
képviselőinek műveit 
tartalmazó adatbázis 

Oktatótábla / fólia a 
tárgyalt művelődéstörténeti 
korszakok nagy alkotóinak és 
műveinek kronológiájáról és 
földrajzáról 

 

Reneszánsz és barokk 
zenét bemutató hangzó 
anyag 

önálló vagy csoportos 
feldolgozásához 

Az európai 
színház 
történetéből 

A Shakespeare korabeli 
színházat bemutató, 
kivetíthető képeket 
tartalmazó 
információhordozó 

 

Válogatás az európai 
színház  történetéből 
információhordozón 
Shakespeare valamely 
drámájának filmfeldolgozása 

Molière valamely 
drámája filmen / színházi 
előadás felvételén 

Shakespeare drámáinak 
zenei feldolgozásai 
hanghordozón 

Shakespeare drámái a 
magyarországi színjátszás 
történetében elektronikus 
adathordozón 

Shakespeare valamely 
drámájának különböző 
időben készült 
filmfeldolgozásai 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar irodalom  
10. évfolyam 
 

Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 

Írók, költők, 
irányzatok  

A felvilágosodás kora 
stílusirányzatainak 
építőművészeti és 
képzőművészeti alkotásait 
bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó 

Kronológiai táblázat a 
felvilágosodás és a romantika 
korának magyar és 
világirodalmi alkotóiról, 
kiemelkedő műveiről 

Csokonai Vitéz Mihály és 
Berzsenyi Dániel verseit 
tartalmazó hangzó anyag 

A magyar könyvtárak 
történetét bemutató 
információhordozó 

Irodalmi atlasz. 
Művelődéstörténeti 

atlasz 
 

A magyar felvilágosodás 
korának 
művelődéstörténetét 
tartalmazó 
információhordozó 

Csokonai Vitéz Mihály és 
Berzsenyi Dániel műveit és 
életét tartalmazó adatbázis 

Válogatás a tárgyalt 
korszak alkotóinak költői 
szótáraiból 

Szemelvénygyűjtemény a 
magyar felvilágosodás nyelvi-
irodalmi-társadalmi 
programját bemutató 
írásokból 

Feladatlapok a magyar 
felvilágosodás korának 
eszméit tartalmazó 
ismeretanyag önálló vagy 
csoportos feldolgozásához 

A felvilágosodás korát, 
Csokonai Vitéz Mihály és 
Berzsenyi Dániel pályáját 
bemutató ismeretterjesztő 
film 

A felvilágosodás korának 
zenei alkotásait  tartalmazó 
hanganyag 

Felvilágosodás kori  
megzenésített versek 
hanghordozón 

Mozart Varézsfuvola 
című műve hanghordozón 

Csokonai Vitéz Mihály 
Dorottya című művének 
filmfeldolgozása. 

 
A nyelvújítási szavak 

szótára  
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Katona József Katona Józsefről, illetve a 
korabeli színházi 
előadásokról készült képeket 
kivetítő információhordozó 

Irodalmi atlasz. 

A magyar színház 
történetéből válogatást  
bemutató információ 
hordozó 

A magyar színjátszás 
esemény-története fólián 

A Bánk bánt tartalmazó 
adatbázis 

A Bánk bán 
filmfeldolgozása / színházi 
előadás felvétele 

Katona József életét és 
korát bemutató 
ismeretterjesztő film 

Erkel Ferenc Bánk bán 
hanganyag / 

Film 
A magyar színjátszás 

kezdeteinek 
eseménytörténete 
oktatótáblán / fólián 

A Bánk bán különböző 
filmfeldolgozásai. 

Romantika a 
világirodalomban 

A romantika művészetét 
bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó 

A romantika zenéjét 
bemutató hangzó anyag 

Irodalmi atlasz. 
 

A romantika művészetét 
bemutató adatbázis / képsor 
sokszorosítható 
feladatlapokkal önálló vagy 
csoportos feldolgozáshoz 

A romantika művészetét 
és alkotóit bemutató 
ismeretterjesztő film 

A romantika valamely 
irodalmi alkotásából készült 
film 

A magyar 
romantika 
irodalma 

Három portré 

A magyar romantika 
jellemző alkotóiról és 
alkotásairól készült, 
kivetíthető kyépeket 
tartalmazó adatbázis / 
képsor 

A magyar könyvtárak 
történetét bemutató 
információhordozó 

Kölcsey Ferenc és 

A magyar romantika 
időszakát feldolgozó 
művelődéstörténeti  
adatbázis / képsor 
sokszorosítható 
feladatlapokkal önálló vagy 
csoportos feldolgozáshoz 

Kölcsey Ferenc és 
Vörösmarty Mihály műveit 
tartalmazó adatbázis 

A magyar romantikát és 
alkotóit bemutató 
ismeretterjesztő film 

A romantika zenéjét 
bemutató hanganyag  

Kronológiai táblázat a  
felvilágosodás és a romantika 
magyar és világirodalmi 
alkotóiról és kiemelkedő 
műveiről  

Jókai Mór valamely 
regényéből készült film 
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Vörösmarty Mihály versei 
hanghordozón 

Irodalmi atlasz. 

Vörösmarty Mihály 
Csongor és Tünde c. műve 
filmen vagy színházi előadás 
felvételén 

Jókai Mór műveit 
tartalmazó adatbázis 

A magyar romantika 
időszakát feldolgozó 
szemelvény-gyűjtemény/ 
adatbázis  feladatlapokal az 
önálló vagy csoportos 
feldolgozáshoz 

Irodalmi atlasz 
 

 
 

Petőfi Sándor A Petőfi Sándor életét 
felidéző információhordozó 

Petőfi Sándor versei 
hanghordozón 

Népdalgyűjtemények 
hang- hordozón 

Irodalmi atlasz. 

Petőfi Sándor pályája és 
művei információhordozón 

Petőfi Sándor műveit 
tartalmazó adatbázis 

 

Az 1848–49-es 
szabadságharc népdalai 

A magyar néptánc 
fejlődését felidéző 
információhordozó 

Petőfi Sándor életéről és 
pályájáról szóló 
ismeretterjesztő film 

Szemelvénygyűjtemény 
Petőfi-illusztrációkból 

 

Petőfi Sándor A helység 
kalapácsa című műve filmen 

A korszak (1845-49) 
folyóirataiból vett válogatást  
tartalmazó adatbázis 
különféle feladatokhoz 

Arany János Magyar népballadák 
hanghordozón 

Arany János életét 
felidéző 

Arany János pályája és 
művei információhordozón 

Arany János műveit 
tartalmazó adatbázis 

Arany János életéről és 
pályájáról szóló 
ismeretterjesztő film 

Szemelvénygyűjtemény 

A korszak (1850-80) 
folyóirataiból vett válogatást  
tartalmazó adatbázis 
különféle feladatokhoz 
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Információhordozó 
Arany János versei 

hanghordozón 
Irodalmi atlasz 

  Arany-illusztrációkból 
A Magyar Tudományos 

Akadémia történetét 
bemutató film / adatbázis 

A 19. század második 
felének zenei alkotásait 
bemutató hanganyag 

 

A magyar romantika 
időszakát feldolgozó 
művelődéstörténeti 
adatbázis / képsor 
feladatlapokkal önálló vagy 
csoportos feldolgozáshoz 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar irodalom  
 
11. évfolyam 
 
Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 

Madách Imre Madách Imre életét 
felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Irodalmi atlasz 

Magyar színháztörténet 
információ-hordozón 

Madách Imre “Az ember 
tragédiája” című művének 
filmfel-dolgozása / színházi 
előadása felvételen 

Válogatás “Az ember 
tragédiája” illusztrációiból, 
színpadképeiből 

Ismeretterjesztő film 
Madáchról és koráról. 

Az ember tragédiája 
irodalmi párhuzamait 
tartalmazó 
információhordozó 

Madách műveit 
tartalmazó adatbázis 

Szöveggyűjtemény „Az 
ember tragédiája”  különféle 
értelmezéseiből, a színházi 
előadások kritikáiból önálló 
feldolgozásra 

  
Világirodalom – 

széppróza, líra, 
dráma 

A 19. század második 
felének stílusirányzatait 
bemutató, kivetíthető 
képeket tartalmazó 
információhordozó 

Irodalmi atlasz 

Csehov és Ibsen egy-egy 
drámája filmen / színházi 
előadás felvételén 

A 19. század második 
felének irodalmát feldolgozó 
adatbázis 

Ismeretterjesztő film a 
19. század második felének 
művészeti irányzatairól és 
annak képviselőiről 

Az időszak (1850-1920) 
zenei alkotásaiból válogatást  
bemutató hanghordozó 

Tolsztoj, Dosztojevszkij 
vagy Gogol művének 
filmváltozata 

Portrék a 
magyar 

A 19–20. század fordulója 
magyar íróiról kivetíthető 

A 19–20.század fordulója 
és a századelő magyar 

Ismeretterjesztő film a 
19–20. század fordulójának 

Karinthy Frigyes művei 
alapján készült film 
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szépprózából képeket tartalmazó 
információhordozó 

A 20. század elejének 
polgári környezetét 
kivetíthető képeken 
bemutató adathordozó 

Irodalmi atlasz 

művelődés- történetét 
bemutató információ-
hordozó 

Mikszáth, Krúdy és 
Móricz pályáját és műveit 
bemutató 
információhordozó 

Huszárik Zoltán Szindbád 
című filmje 

Kronológiai tábla / fólia a 
19. század második felének 
magyar és világirodalmi 
alkotóiról és kiemelkedő 
műveiről 

 

íróiról 
Sokszorosítható 

feladatlapokon Mikszát, 
Krúdy, Móricz műveiből vett 
válogatása önálló vagy 
csoportos feldolgozáshoz 

A 19-20. század fordulója 
magyar városait és a falvak 
életét bemutató 
információhordozó 

Szemelvények a  20. 
század fordulójának 
folyóirataiból 

Feladatlapok a 
folyóiratokból vett szövegek 
önálló feldolgozásához 

 

A korszak folyóiratait 
tartalmazó adatbázis 
különféle feladatokhoz 

Szemelvénygyűjtemény 
feladatlapokkal Mikszáth, 
Krúdy, Móricz műveiből 

Ady Endre Ady Endre életét felidéző, 
kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Ady Endre versei 
hanghordozón 

A századforduló és a 
századelő képző- és 
iparművészete kivetíthető 
képeket tartalmazó 
adatbázis. 

Irodalmi atlasz 

Ady Endre pályája és 
művei információhordozón 

A századelő első 
évtizedeinek 
művelődéstörténete 
információ- hordozón 

Sokszorosítható képsor  a 
korszak (1850-1920) 
stílusirányzatait reprezentáló 
képzőművészeti alkotásokból 

A Nyugat folyóirat 
adatbázisa 

Ady Endre életét és 
pályáját bemutató 
ismeretterjesztő film 

Ady Endre megzenésített 
versei hanghordozón 

Képsorozat a 
századforduló Budapestjéről 

A korabeli magyar 
kávéházak történetét 
bemutató  információ-
hordozó 

 

Írói, költői szótárak a 
Nyugat nemzedék alkotóitól 
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Portrék a 
Nyugat első 
nemzedékéből 

Karinthy Frigyes, Tóth 
Árpád, Juhász Gyula pályáját 
felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Tóth Árpád és Juhász 
Gyula versei adatbázisban 

Irodalmi atlasz 

A századelő első 
évtizedeinek 
művelődéstörténete 
információ-hordozón 

A Nyugat folyóirat 
adatbázisa 

Tóth Árpád és Juhász 
Gyula pályája 
információhordozón 

Tóth Árpád és Juhász 
Gyula versei hanghordozón 

 

Karinthy Frigyes, Tóth 
Árpád, Juhász Gyula életét és 
pályáját bemutató 
ismeretterjesztő film 

A korabeli magyar 
kávéházak történetét 
bemutató információ- 

hordozó. 

Karinthy Frigyes művei 
alapján készült film 

A korszak folyóiratait 
tartalmazó adatbázis 
feladatlapokkal  önálló 
feldolgozáshoz 

Babits Mihály Babits Mihály pályáját 
felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Babits Mihály versei 
hanghordozón 

Irodalmi atlasz 

A századelő első 
évtizedeinek 
művelődéstörténete 
információ-hordozón 

A Nyugat folyóirat 
adatbázisa 

Babits Mihály pályája 
információhordozón 

Babits Mihály versei 
adatbázisban 

 
 

Babits Mihály életét és 
pályáját bemutató 
ismeretterjesztő film. 

A Nyugat folyóirat 
adatbázisa  

A korszak folyóiratait 
tartalmazó adatbázis 
különféle feladatokhoz 

Kosztolányi 
Dezső 

 

Kosztolányi Dezső 
pályáját felidéző, kivetíthető 
képeket tartalmazó adatbázis 

Kosztolányi Dezső versei 

A századelő első 
évtizedeinek 
művelődéstörténete 
információ-hordozón 

Kosztolányi Dezső 
megzenésített versei 
hanghordozón 

Kosztolányi Dezső életét 

A Nyugat folyóirat 
adatbázisa 

Kosztolányi Dezső 
valamely művéből készült 
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hanghordozón 
Irodalmi atlasz 

Kosztolányi Dezső pályája 
információhordozón 

Kosztolányi Dezső 
műveiből vett részletek 
adatbázisban 

 
 

és pályáját bemutató 
ismeretterjesztő film 

A korabeli magyar 
kávéházak történetét 
bemutató adatbázis 

film 
A korszak folyóiratait 

tartalmazó adatbázis 
különféle f eladatlapokkal 

Stílusirányzatok
, képek, formák 

Diasorozat a 
századforduló képző-és 
iparművészetének, 
építészetének jellemzésére 

Ismeretterjesztő film az 
avantgárd irányzatokról 

 

Kronológiai oktatótábla a 
tárgyalt korszak magyar és 
európai művelődéstörtének 
jelentős alkotóiról 

Szemelvénygyűjtemény a 
századelő jellemző irodalmi 
és képzőművészeti 
motívumaiból összehasonlító 
elemzéshez 

Az avantgárd irányzatait 
bemutató  

művelődéstörténeti 
adatbázis 

 

Képsor a korszak (1850-
1920) stílusirányzatait 
reprezentáló képzőművészeti 
alkotásokból 

Az avantgárd főbb 
irányzatait reprezentáló 
sokszorosítható képsor 

Avantgárd mű a 
némafilm korszakából. 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Magyar irodalom  
12. évfolyam 
 

Téma Kötelező (minimális) Ajánlott 

Demonstrációs Tevékenykedtető Demonstrációs Tevékenykedtető 
József Attila A 20.század első felének 

magyar művelődéstörténetét 
bemutató 
információhordozó 

József Attila életét 
felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

József Attila versei 
hanghordozón 

Irodalmi atlasz 
 

József Attila pályáját 
bemutató 
információhordozó 

József Attila verseit 
tartalmazó hanghordozó 

 

A korabeli Budapest 
kivetíthető képei 
információhordozón 

Ismeretterjesztő film 
József Attila életéről és 
műveiről 

Énekelt versek 
hanghordozón 

A korszak folyóiratait 
tartalmazó adatbázis 

Portrék a 
magyar 
irodalomból 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós pályáját 
felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós verseit 
tartalmazó hangzó anyag 

Irodalmi atlasz 

Oktatótáblán / fólián 
kronológiai összefoglalás a 
20.század 20-40-es éveinek 
magyar és európai 
művelődéstörténetéről 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós pályája 
adatbázisban 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós műveit 
tartalmazó adatbázis 

 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós pályáját, 
életművét feldolgozó 
ismeretterjesztő filmek 

A korszak hazai és 
határon túli folyóirataiból 
szemelvény- gyűjtemény  
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Szerzők és 
művek 

 
 

Németh László és Márai 
Sándor pályáját felidéző, 
kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

 

A tárgyalt alkotók korát 
átfogó művelődéstörténeti 
adatbázis. 

Németh László és Márai 
Sándor pályáját feldolgozó 
információ-hordozó 

Németh László műveit 
tartalmazó adatbázis 

 

Ismeretterjesztő film 
Németh Lászlóról és Márai 
Sándorról 

A kortárs drámákból 
válogatott néhány részlet a 
színházi előadásról készült 
filmen 

Németh László valamely 
műve filmen 

Világirodalom a 
20. század első 
felében 

 Egy választott 
világirodalmi szerző 
életművéhez kapcsolódó 
információhordozó 

 

 A 20.század első feléből 
világ-  irodalmi epikai vagy 
drámai mű filmen / színházi 
előadás felvételén 

 

Széppróza, líra, 
dráma 

Weöres Sándor, Pilinszky 
János, Örkény István pályáját 
felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Weöres Sándor, Pilinszky 
János és más kortárs költők 
művei adatbázisban 

A tárgyalt 20. századi 
alkotók korát átfogó 
művelődéstöreténeti 
adatbázis 

Oktatótáblán / fólián 
kronológia a 20.század 
második felének magyar és 
európai jelentős alkotóinak 
életművéről 

Weöres Sándor, Pilinszky 
János művei hanghordozón 

Örkény István egy 
drámájának filmfeldolgozása 
/ előadásának  színházi 
felvétele 

Egy 20. századi magyar 
dráma színházi előadásának 
felvétele 

 

Ismeretterjesztő film a 
20. század második felének 
költőiről, iróiról  

Weöres Sándor 
megzenésített versei 
hanghordozón 

Örkény István 
egypercesei hangzó anyagon 

Sokszorosítható képsor a 
20.század  kiemelkedő 
képzőművészeti, építészeti 
alkotásaiból 

A verstani ismereteket 
rendszerező oktatótábla / 
fólia (az érettségi  
felkészüléshez) 

A hazai és a határon túli 
folyóiratokat bemutató 
szemelvénygyűjtemény 
feldolgozásához feladatlapok 
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A műfaji ismereteket 
rendszerező oktatótábla / 
fólia (az érettségi 
felkészüléshez) 

Szóképek, alakzatok, 
egyéb költői eszközök 
rendszerezésére alkalmas 
oktatótábla / fólia 

Világirodalom a 
20.század 

második felében 

 Egy a világirodalomból 
választott dráma filmen vagy 
színházi felvételen 

 Egy választott epikai  mű 
a 20.század második felének 
világirodalmából filmen vagy 
a színházi előadás felvételén 

Kortárs magyar 
irodalom 

 A kortárs magyar lírát 
tartalmazó hanghordozó 

 

Interjúrészletek kortárs 
magyar íróktól, költőktől 
filmen 

Versek a költők 
előadásában hanghordozón / 
filmen 

 

Az irodalom 
határterületei 

Énekelt versek 
hanghordozón 

Egy választott mű 
megjelenítése filmen 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Összesített taneszközjegyzék 
Kötelező (minimális) taneszközök 
 
Magyar nyelv 
 
 
A magyar nyelv és irodalom tantárgy igényének megfelelően a taneszközjegyzéket éves bontásban közöljük, a folyamatos számozással 

azonban jelezzük az egységet.  
 

Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
Szótár, 

szemelvénygyűjtemény, 
feladatlap, szókártya 

A nem nyelvi jelek 
értelmezését segítő 
információhordozó 

Nyelvtani feladatokat 
tartalmazó adatbázisok 

Különféle (értelmező, 
szinoníma) szótárak digitális 
adathordozón 

A szöveg szerkezetére 
vonatkozó adatbázis 

Feladatok a szövegalkotás 
gyakorlására elektronikus 
adathordozón 

Helyesírási gyakorlatok 
adatbázisban  

Könyvtári katalógusok 

Interjúkat, 
tudósításrészleteket tartalmazó 
videofilm 

A nem nyelvi jelek 
értelmezését segítő néma- és 
hangosfilm 

A dialogikus és monologikus 
forma különbségét bemutató 
filmrészlet 

A magyar nyelvjárásokat 
bemutató ismeretterjesztő film 

A nyelvváltozatokat 
szemléltető videofilm (nyelvi 
forma, hangoztatás, testbeszéd) 

Szónoki beszédet tartalmazó 
játék- és dokumentumfilm 

Falitábla a hangtan, az alaktan, 
a szófaji rendszer, a mondattan 
szemléltetésére 

A nyelvjárásokat bemutató 
falitérkép 

Falitábla az európai 
nyelvcsaládok bemutatására 

Magyar művelődéstörténeti 
atlasz 

Nyelvrokonainkat bemutató 
falitábla 

 

Hang- és szókártyák 
Szöveggyűjtemény a 

szövegszerűség elemzésére, 
szövegfeldolgozó eljárások 
gyakorlására (szerkezet, jelentés) 
kiemelhető, sokszorosítható 
formában 

A magyar történelmi 
hagyomány nagy szónokainak 
beszédrészleteit tartalmazó 
szöveggyűjtemény 

Szónoki beszédrészleteket 
tartalmazó szöveggyűjtemény 
kiemelhető, sokszorosítható 
formában 

Szemelvénygyűjtemény 
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elektronikus adathordozón 
A publicisztikai stílus 

változásainak vizsgálata különféle 
korok újságjait, folyóiratait 
bemutató adatbázis segítségével. 

A szakmai-tudományos nyelv 
vizsgálata különféle típusú 
információhordozókon. 

A magyar líra digitális 
adatbázisban. 

Válogatás digitális adatbázis 
alapján a kortárs magyar 
irodalomból 

A magyar nyelv történetét 
bemutató interaktív taneszköz. 

A mai magyar nyelv 
nyelvváltozatait bemutató 
információhordozó 

A stílusrétegeket reprezentáló 
játék-, dokumentum- és 
ismeretterjesztő filmek 

Ismeretterjesztő film a magyar 
hagyomány jelképeiről és a 
modern jelrendszerekről 

A nyelvjárásokat bemutató 
hanghordozó 

A nyelvváltozatokat 
szemléltető videofilm, 
hangfelvétel, hanghordozó 

Nyelvrokonaink életét 
bemutató ismeretterjesztő film 

   

különböző szövegfajtákból a 
szövegalkotó és szövegelemző 
eljárások gyakorlására kiemelhető, 
sokszorosítható formában 

Nyelvművelő tanulmányokat 
tartalmazó szöveggyűjtemény. 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Összesített taneszközjegyzék  
Kötelező (minimális) taneszközök 
 
Magyar irodalom 
 
Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
Szótár, 

szemelvénygyűjtemény, 
feladatlap, szókártya 

 

A magyar népköltészeti 
alkotások bemutatása interaktív 
taneszközön 

Az antikvitás irodalmát 
bemutató adathordozó önálló 
feldolgozásra 

A dráma és a színház 
történetét bemutató 
információhordozó 

A Bibliát és hatását bemutató, 
kivetíthető képeket tartalmazó 
információhordozó 

A magyar középkor 
művelődéstörténetét feldolgozó 
információhordozó 

A középkor magyar irodalmi 
emlékeit tartalmazó adatbázis 

A magyar könyvtárak 

A magyar népköltészeti 
alkotások bemutatása (kazetta, 
CD) 

Az antikvitás művészetét 
bemutató, kivetíthető képeket 
tartalmazó információhordozó 
(dia, videó) 

A Biblia hangzó anyagon  
Bibliai témát feldolgozó zenei 

hanghordozó 
A középkor művészetét 

bemutató , kivetíthető képeket 
tartalmazó 

Információhordozó 
A középkori zenét bemutató 

hanghordozó 
A reneszánsz művészetét 

bemutató, kivetíthető képeket 

Kronológiai táblázat és térkép 
az antikvitás nagy alkotóiról, 
színhelyeiről 

Kronológiai táblázat a 
reneszánsz és a barokk nagy 
alkotóiról, kiemelkedő műveiről 

A középkori kódexekből 
válogatott sokszorosítható képsor 

 

Irodalmi atlasz 
Művelődéstörténeti atlasz 
Költői szótárak 
A bibliai fogalmak szótára 
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történetét bemutató 
információhordozó 

A magyar reneszánsz 
művelődéstörténetét bemutató 
információhordozó 

Janus Pannonius és Balassi 
Bálint műveit tartalmazó adatbázis 

A Shakespeare korabeli 
színházat 

      bemutató, kivetíthető 
képeket   

      tartalmazó 
információhordozó 

A magyar reformáció 
irodalmát tartalmazó adatbázis 

A barokk művészetét 
bemutató, kivetíthető képeket 
tartalmazó információhordozó 

A magyar barokk időszakának 
művelődéstörténetét feldolgozó 
információhordozó 

A magyar barokk képviselőinek 
műveit tartalmazó adatbázis 

     

tartalmazó információhordozó 
A barokk művészetét 

bemutató, kivetíthető képeket 
tartalmazó információhordozó 

Janus Pannonius és Balassi 
Bálint verseit bemutató hangzó 
anyag (kazetta, CD) 

Shakespeare valamely 
drámájának filmfeldolgozása 

Molière valamely drámája 
filmen / színházi előadás 
felvételről. 

A barokk zenét bemutató 
hangzó anyag 
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Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
Szótár, 

szemelvénygyűjtemény, 
feladatlap, szókártya 

 
A felvilágosodás kora stílus-

irányzatainak építőművészeti és 
képzőművészeti alkotásait 
bemutató, kivetíthető képeket 
tartalmazó információhordozó 

A magyar felvilágosodás 
korának művelődéstörténetét 
tartalmazó adatbázis 

Csokonai Vitéz Mihály és 
Berzsenyi Dániel műveit 
tartalmazó adatbázis 

Katona Józsefről és a korabeli 
színházi előadásokról készült, 
képeket kivetítő 
információhordozó 

A Bánk bánt tartalmazó 
adatbázis 

Kölcsey Ferenc és Vörösmarty 
Mihály életét és műveit 
tartalmazó adatbázis 

A magyar könyvtárak 
történetét bemutató 
információhordozó 

Jókai Mór műveiből válogatást 
tartalmazó adatbázis 

Csokonai Vitéz Mihály és 
Berzsenyi Dániel verseit 
tartalmazó hangzó anyag 

A magyar színjátszás 
esemény-történetét bemutató 
fólia 

A Bánk bán filmfeldolgozása 
vagy színházi felvétele 

Kölcsey Ferenc versei 
hanghordozón. 

Vörösmarty Mihály versei 
hanghordozón 

Vörösmarty Mihály Csongor 
és Tünde című  műve filmen / 
színházi előadás felvételéről 

Petőfi Sándor versei 
hanghordozón 

Népdalgyűjtemények 
hanghordozón 

Magyar népballadák 
hanghordozón 

Arany János versei 
hanghordozón 

A 19. század második felének 
zenei alkotásait bemutató 

Kronológiai táblázat a 
felvilágosodás és a romantika 
magyar és világ-irodalmi alkotóiról 
és kiemelkedő  műveiről 

Kronológiai táblázat a 
reformkori művelődésről 

Oktatótábla / fólia a magyar 
színjátszás kezdeteinek 
eseménytörténetéről 

.Petőfi életművéről tanultakat 
felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó információhordozó 

Arany életművéről tanultakat 
felidéző kivetíthető képeket 
tartalmazó információhordozó 

 

Válogatás a 19. századi alkotók 
írói, költői  szótáraiból 

Feladatlapok az írói költői 
szótárakkal végzett önálló 
feldolgozáshoz 

Szemelvénygyűjtemény a 
magyar felvilágosodás nyelvi-
irodalmi- társadalmi  programját 
bemutató írásokból 

Feladatlalpok a magyar 
felvilágosodás korának eszméit 
tartalmazó anyag önálló vagy 
csoportos feldolgozásához 

A magyar romantika időszakát 
feldolgozó művelődéstörténeti 
szemelvénygyűjtemény / adatbázis   
sokszorosítható feladatlapokkal 
önálló vagy csoportos 
feldolgozáshoz 
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Petőfi Sándor pályája és művei 
információhordozón 

Arany János pályája és művei 
indformációhordozón 

hanghordozó 
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Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
Szótár, 

szemelvénygyűjtemény, feladatlap 
 

Madách Imre életét felidéző, 
kivetíthető képeket tartalmazó 
adatbázis 

A 19. század második felének 
stílusirányzatait bemutató, 
kivetíthető képeket tartalmazó 
adatbázis információhordozó 

A 19. század második felének 
irodalmát feldolgozó adatbázis 

A 19–20. század fordulója 
magyar íróiról kivetíthető képeket 
tartalmazó információhordozó 

A 20. század elejének polgári 
környezetét kivetíthető képeken 
bemutató adathordozó 

A 19–20. század fordulója és a 
századelő magyar művelődés-
történetét bemutató információ- 
hordozó 

Mikszáth, Krúdy és Móricz 
pályáját és műveit bemutató 
információ-hordozó 

A Nyugat folyóirat 
adatbázisban 

Ady Endre életét felidéző, 
kivetíthető képeket tartalmazó 

Madách Imre „ Az ember 
tragédiája”           művének 
filmfeldolgozása / színházi 
előadása felvételen 

Csehov és Ibsen egy-egy 
drámája filmen / színházi előadás 
felvételén 

Huszárik Zoltán Szindbád című 
filmje 

Diasorozat a 19. század 
fordulójának és a 20. század 
elejének képző- és 
iparművészetéről 

Ady Endre pályáját bemutató 
ismeretterjesztő film 

Ady Endre versei 
hanghordozón 

Tóth Árpád és Juhász Gyula 
versei hanghordozón 

Babits Mihály versei 
hanghordozón 

Kosztolányi Dezső versei 
hanghordozón 

Ismeretterjesztő film az 
avantgárd irányzatairól  

Válogatás „Az ember 
tragédiája” illusztrációiból,  
színpadképeiből 

Kronológiai oktatótábla a 19. 
század második felének magyar és 
európai alkotóiról és kiemelkedő 
műveiről 

Kronológiai oktatótábla a 20. 
század elejének magyar és európai 
alkotóiról és kiemelkedő műveiről 

Az avantgárd irányzatait 
bemutató, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 
képzőművészeti alkotásokból 

 

Irodalmi atlasz 
Művelődéstörténeti atlasz 
Költői szótárak 
Szemelvénygyűjtemény a 

századelő jellemző irodalmi és 
képzőművészeti motívumaiból 
összehasonlító elemzé 
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adatbázis 
Ady Endre pályája és művei 

információhordozón 
Tóth Árpád és Juhász Gyula 

pályája információhordozón. 
Tóth Árpád és Juhász Gyula 

versei adatbázisban 
Babits Mihály pályája 

információhordozón 
Babits Mihály versei 

adatbázisban 
Kosztolányi Dezső pályáját 

felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Kosztolányi Dezső pályája 
információhordozón 

Kosztolányi Dezső művei 
adatbázisban 

Az avantgárd irányzatait 
bemutató művelődéstörténeti 
adatbázis 
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Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
szótár, 

szemelvénygyűjtemény, 
feladatlap, szókártya 

 
József Attila életét felidéző, 

kivetíthető képeket tartalmazó 
adatbázis 

A 20. század első felének 
magyar művelődéstörténett 
bemutató    információhordozó 

József Attila pályáját bemutató 
információhordozó 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós pályáját felidéző, 
kivetíthető képeket tartalmazó 
adatbázis 

A tárgyalt 20. századi alkotók 
korát átfogó művelődéstörténeti 
adatbázis 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós pályája 
adatbázisban 

Németh László és Márai 
Sándor pályáját feldolgozó 
információ- hordozó 

Németh László műveit 
tartalmazó adatbázis 

Weöres Sándor, Pilinszky 
János, Örkény István pályáját 

József Attila verseit tartalmazó      
hanghordozó 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
Radnóti Miklós műveit tartalmazó 
hanghordozó 

.Weöres Sándor, Pilinszky 
János műveiből válogatást 
tartalmazó hanghordozó 

A kortárs magyar lírát 
tartalmazó hanghordozó 

Énekelt versek hanghordozón  
Örkény István egy drámájának 

filmfeldolgozása / színházi 
felvétele 

Egy választott világirodalmi 
szerző drámájának 
megjelenítésére  film / a színházi 
előadás felvétele 

20.századi magyar drámák 
előadásaiból egy-egy részlet 
filmen  

Film  az irodalom 
határterületéről választott mű 
megjelenítésére 

 

A 20. század első fele magyar 
és európai 
művelődéstörténetének 
kronológiai összefoglalásásra 
szolgáló oktatótábla / fólia 

Sokszorosítható képsor a 20. 
század kiemelkedő 
képzőművészeti, építészeti 
alkotásaiból 

A 20. század második fele 
európai és magyar 
művelődéstörténetének 
kronológiai összefoglalására 
szolgáló oktatótábla / fólia  

Szemelvények a 20. századi 
költők, írók költői szótáraiból 

Feladatlapok a költő 
szótárakból vett szemelvények 
önálló feldolgozásához 
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felidéző, kivetíthető képeket 
tartalmazó adatbázis 

Weöres Sándor, Pilinszky János 
művei adatbázisban 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Összesített taneszközjegyzék 
Ajánlott taneszközök 
 
Magyar nyelv 
 

Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök, 
Szótár, 

szemelvénygyűjtemény, 
Feladatlap, szókártya 
 

A tömegkommunikációs 
eszközök régen és ma kivetíthető 
képeket tartalmazó adatbázis 

A nyelvtani ismeretek 
elsajátítását ellenőrző digitális 
adathordozó 

Szövegalkotási gyakorlatok 
elektronikus adathordozón 

A magyar lírában ismétlődő 
szóképek és alakzatok vizsgálata 
digitális adatbázis segítségével 

Helyesírási gyakorlatokat 
tartalmazó elektronikus adatbázis 
a helyesírás értelemtükröztető 
szerepéről és stilisztikájáról 

 
 

Egy irodalmi mű többféle 
előadása hanghordozón 

A vitakultúrát bemutató játék- 
és dokumentumfilm 

Elbeszélés, leírás, levél 
filmekben 

A társalgási stílus 
változásainak vizsgálata különböző 
korokat megidéző filmeken 

Részletek az előadói beszéd, 
hozzászólás, köszöntés retorikai 
eszközeinek vizsgálatához (például 
a nyelvi versenyek anyagából) 

Filmrészletek a szöveg 
pragmatikai jelentésének 
elemlzésére 

Nyelvrokonaink életét 
bemutató ismeretterjesztő film 

A határon túli magyar nyelvet 

A manipulációs szándék 
felismerését segítő reklámpakát-
gyűjtemény 

A tömegkommunikációs 
eszközök régen és ma, kivetíthető 
képeket tartalmazó adatbázis 

A szövegtípusokat, 
szövegfajtákat rendszerező 
oktatótábla / fóliafajtáka 

A jelentésváltozás főbb 
típusait bemutató oktatótábla / 
fólia 

 

Feladatlap a vitakultúrát 
bemlutató játék- és dokumentum 
filmrészletek feldolgozásához  

A költői szótárakból vett 
válogatás feldolgozásához 
feladatlapok 

Feladatlapok a helyesírás 
stilisztikájának és  az íráskép 
jelentéshordozó szerepének 
elemzéséhez 

Szövegyűjtemény különféle 
stílusrétegekből vett szövegekben 
a verbális és vizuális együttes 
közlés feldolgozásáhoza . 

Feladatlapok a nyilvános 
élőbeszédet bemutató 
filmrészletek feldolgozásához 
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bemutató ismeretterjesztő film 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Összesített taneszközjegyzék 
Ajánlott taneszközök 
 
Magyar irodalom 
 

Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
szótár, 

szemelvénygyűjtemény, feladatlap 
 

A középkori magyar 
kódexeket bemutató 
információhordozó 

Mátyás korvináiról készült 
információhordozó 

A magyar reformáció emlékeit 
bemutató információhordozó 

Shakespeare drámái a 
magyarországi színjátszás 
történetében elektronikus 
adathordozón 

Az antik világról szóló  
ismeretterjesztő film 
A görög-római történelem 

vagy      irodalom egy eseményéről 
vagy személyiségéről szóló filmfel-
dolgozás 

Egy görög drámát feldolgozó 
film 

A Bibliáról szóló film 
A Biblia valaamely történetét 

feldolgozó film  
Bibliai témát feldolgozó zenei 

hanghordozó 
A középkor 

művelődéstörténetéről szóló film 
A középkor zenéjét bemutató 

hangzó anyag 
A reneszánsz és a barokk 

művelődéstörténetét bemutató 
ismeretterjesztő film 

Térkép az antikvitás 
központjainak összefoglalására 

Sokszorosítható, kivetíthető 
képsor a kódexekből és Mátyás 
korvináiból vett válogatás 
bemutatására 

Térkép a reneszánsz és barokk 
kor Európájának fő művelődési 
központjairól 

Oktatótábla / fólia a tanult 
versformák rendszerezésére 

Oktatótábla / fólia a tanult 
műfajok rrendszerezésére 

 
 

Feladatlap a középkori magyar 
művelődéstörténetről szóló film 
egyéni vagy csoportos 
feldolgozásához 

Tanulmányi célra összeállított 
jelkép- és szimbólumtár 
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Reneszánsz és barokk zenét 
megszólaltató  hanghordozó 
Janus Pannonius és Balassi 

Bálint pályáját bemutató 
ismeretterjesztő film 

Középkori legendát feldolgozó 
film 

 
 
 
Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Összesített taneszközjegyzék 
Ajánlott taneszközök 
 
Magyar irodalom 
 

Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
szótár, 

szemelvénygyűjtemény, feladatlap 

A felvilágosodás korát, 
Csokonai Vitéz Mihály és 
Berzsenyi Dániel pályáját 
bemutató film / információ-
hordozó 

A magyar romantikát és 
alkotóit bemutató 
információhordozó 

Mozart Varázsfuvolája CD-
ROM-on / filmen 

A Magyar Tudományos 

17-18. századi megzenésített 
versek         hanghordozón 

Csokonai Vitéz Mihály Dorottya 
című művének filmfeldolgozása 

Katona József életét és korát 
bemutató ismeretterjesztő film 

Erkel Ferenc Bánk bán c. művét 
bemutató hangzóanyag / film 

A Bánk bán különböző 
filmfeldolgozásai 

A romantika művészetét és 

Válogatás Petőfi Sándor 
műveinek különböző korokban 
készült illusztrációiból 
sokszorosítható, kivetíthető 
képekben 

Válogatás Arany János 
műveinek különböző korokban 
készült illusztrációiból 
sokszorosítható, kivetíthető 
képekben 

Kronológiai tábla / fólia a 

Szemelvénygyűjtemény a 
korszak (1840-50) folyóirataiból 

Feladatlapok a folyóiratokból 
készült szemelvénygyűjtemény 
tanulmányozásához 

Szemelvénygyűjtemény a 19. 
század második felének irodalmi 
folyóirataiból 

Feladatlapok a század második 
fele folyóiratainak önálló 
feldolgozásához 
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Akadémia történetét bemutató 
információ-hordozó 

A magyar néptánc fejlődését 
bemutató adatbázis / film 

 

alkotóit bemutató ismeretterjesztő 
film 

A romantika valamely irodalmi 
alkotásából készült film  

Jókai Mór valamelyik 
regényéből készült film  

Hanghordozó az 1848-49-es 
szabadságharc népdalaival  

Petőfi Sándor életéről és 
pályájáról szóló ismeretterjesztő 
film 

Petőfi Sándor A helység 
kalapácsa című művét feldolgozó 
film  

Arany életéről és pályájáról 
szóló ismeretterjesztő film 

 

felvilágosodás korának msgyar és 
világirodalmi alkotóiról és 
kiemelkedő műveiről 

Kronológia tábla / fólia a 
romantika magyar  és 
világirodalmi alkotóiról és 
kiemelkedő műveiről  

Szemelvénygyűjtemény a 
felvilágosodás korának nyelvi-
irodalmi-társadalmi eszméit 
megfogalmazó írásokból  

Feladatlapok a felvilágosodás 
kori szemelvénygyűjtemény önálló 
vagy csoportos feldolgozásához 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Összesített taneszközjegyzék 
Ajánlott taneszközök 
 
Magyar irodalom 
 

Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
szótár, 

szemelvénygyűjtemény, 
feladatlap, szókártya 

Az ember tragédiája irodalmi 
párhuzamait tartalmazó 
információhordozó 

Madách műveit tartalmazó 
adatbázis 

A 19–20.század fordulója 
magyar városai és falusi életét 
bemutató információhordozó 

A 19-20.század fordulója 
magyar városi életét, falvait 
bemutató információhordozó 

Információhordozó a 
kávéházak 20.századi 
történetének bemutatására  

Ismeretterjesztő film 
Madáchról és koráról 

Ismeretterjesztő film a 19. 
század második felének művészeti 
irányzatairól és annak 
képviselőiről 

Az időszak (1850-1920) zenei 
alkotásaiból válogatást bemutató 
hanghordozó 

Tolsztoj, Dosztojevszkij vagy 
Gogol művének filmváltozata 

Ismeretterjesztő film a 19–20. 
század fordulójának íróiról 

A 19.század második felének 
és a századfordulónak  zenéje 
hanghordozón 

Ady Endre életét és pályáját 
bemutató ismeretterjesztő film 

Ady Endre megzenésített 
versei hanghordozón 

A századforduló Budapestjét 
szemléltető képsorozat kivetíthető 
képekkel 

A korszak (1850-1920) 
stílusirányzatait reprezentáló 
képzőművészeti alkotásokból 
sokszorosítható képsor 

Az avantgárd főbb irányzatait 
reprezentáló sokszorosítható 
képsor 

 

Szemelvénygyűjtemény „Az 
ember tragédiája” különböző 
értelmezéseiből, színházi 
előadásának kritikáiból 

Szemelvénygyűjtemény 
Mikszáth, Krúdy, Móricz műveiből 
önálló feldolgozásra 

Sokszorosítható 
feladatlapokon a Mikszáth 
Kálmán, Krúdy Gyula,  Móricz 
Zsigmond műveiből vett válogatás 
önálló vagy csoportos 
feldolgozásához 

Szemelvények írói, költő 
szótárakból a Nyugat nemzedék 
alkotóitól 

Szemelvények a 20. század 
első felének folyóirataiból 

Feladatlapok a folyóiratokból 
vett szövegek önálló vagy 
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Karinthy Frigyes, Tóth Árpád, 
Juhász Gyula életét és pályáját 
bemutató ismeretterjesztő film 

Karinthy Frigyes művei alapján 
készült film 

Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső életét és pályáját bemutató 
ismeretterjesztő film 

Kosztolányi Dezső 
megzenésített versei 
hanghordozón 

Kosztolányi Dezső valamely 
művéből készült film 

Megzenésített versek a 20. 
század elejéről hanghordozó 

Ismeretterjesztő film az 
avantgárd irányzatairól 

Avantgárd mű a némafilm 
korszakából 

 
 

csoportos feldolgozásához 
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Gimnázium, szakközépiskola  9-12. évfolyam 
Összesített taneszközjegyzék 
Ajánlott taneszközök 
 
Magyar irodalom 
 
Digitális adathordozó 
(CD-ROM, Internet) 

Film, dia és hanghordozó Oktatótábla, fólia,  
Sokszorosítható képsor 

Nyomtatott eszközök,  
szótár, 

szemelvénygyűjtemény, 
feladatlap, szókártya 

A 20. század irodalmi 
folyóiratainak bemutatására 
készült  adatbázis 

A 20. század második felének 
hazai és határon túli folyóiratait 
bemutató adatbázis 

Ismeretterjesztő film József 
Attila életéről és műveiről 

Énekelt versek hanghordozón 
Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 

Radnóti Miklós életét feldolgozó 
ismeretterjesztő film 

Ismeretterjesztő film Németh 
Lászlóról és Márai Sándorról 

Németh László valamely műve 
filmen 

Németh László valamely 
drámájából készült film 

Ismeretterjesztő film a 20. 
század második felének költőiről, 
íróiról. 

Weöres Sándor megzenésített 
versei hanghordozón 

Örkény István egypercesei 
hangzó anyagon 

A korabeli Budapest 
kivetíthető képeit tartalmazó 
információhordozó 

Ismeretterjesztő film József 
Attila  életéről és műveiről 

Képsorozat sokszorosítható, 
kivetíthető képekkel az 1920-50 és 
az 1950-1990 évek 
képzőművészeti alkotásaiból 

A verstani ismereteket 
rendszerező oktatótábla / fólia (az 
érettségi felkészüléshez) 

A műfaji ismereteket 
rendszerező oktatótábla / fólia (az 
érettségi felkészüléshez) 

A szóképek, alakzatok, egyéb 
költői eszközök rendszerezésére 
alkalmas oktatótábla / fólia 

 

Szemelvénygyűjtemény a 20. 
század hazai és határon túli 
folyóirataiból 

Feladatlapok a folyóiratokból 
vett szemelvények önálló 
feldolgozásához 

Szemelvénygyűjtemény a 20. 
századi írók, költők esszéiből 

Kérdések, elemzési 
szempontok az esszégyűjtemény 
feldolgozásához 

Szemelvénygyűjtemény és 
feladatlapok az érettségire való 
felkészüléshez 
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Kortárs drámákból válogatott 
néhány részlet a színházi 
előadáson készült felvételen 

Film / színházi előadás 
felvétele egy a 20. század második 
felében készült epikai vagy drámai 
mű bemutatására  

Interjúrészletek kortárs 
írókkal, költőkkel filmen 
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Matematika 

 

Minimális Ajánlott 

Demonstrációs Tanulói Demonstrációs Tanulói 
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Mérőrúd, mérőszalag 
Körző, vonalzó, szögmérő 
Sík és térgeometriai 

modellező 
Űrmértékmodell, 

mérőedények 
Testmodellek 
Mágnesek 
Kúpok, kúpszeletek 

Körző, vonalzó, szögmérő 
Sík és térgeometriai 

modellező 
Űrmértékmodell, 

mérőedények 
Zsebszámológép 
Milliméterpapír, pontrácsok,  
Ragasztó, ragasztószalag 
Kartonpapír, olló 
Dobókocka 
Fonal, zsineg 
Átlátszó papír 

Földgömb, atlasz 
Számítógép 
Internet 
Videokazetták 

oktatófilmekkel 
Oktató CD-k 
"Binostat" modell a 

valószínűség szemléltetésére 
Írásvetítő fóliák (üres) 
Nyomtatható fóliák 
Fóliafilc készletek 
Fólia-készlet 
Matematika CD-ROM-ok pl.: 
Nincs királyi út 
KÖMAL CD 
Matematika összefoglaló 

érettségire és felvételire 
készülőknek 

Matematika felkészítő az 
érettségi és felvételi vizsgára 

30 év felvételi feladatai 
Matematika kalauz 
Comenius LOGO 
100 animáció a matematika 

tanulásához 
CABRI 
Matematikai faliképek 
Képsíkrendszer a vetületi 

ábrázoláshoz 

1. Babilon készlet 
3. Számítógép 
4. Internet 
5. Euklidesz oktató program 
6. Oktató CD-k 
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Szaktantermi felszerelések  
 
 

Számítógép internet 
csatlakozással 

Négyzethálós tábla 
Mágneses tábla 
 

Írásvetítő 
Vetítő-ernyő 
Video lejátszó televízióval 

vagy video-projektor 
 

Nagy matematikusok arcképei 
Matematikai faliképek  
Demonstrációs eszközök 
 

Tevékenykedtető eszközök 
Matematikai szakkönyvek 
Írásvetítő fóliasorozatok 
 

 

Mozgókép és médiaismeret 

 
Eszközigény   
Egyéb szükséges eszközök: 
számítógép, projektor 
DVD filmek 
Internet csatlakozási lehetőségek 
Fényképezőgép, digitális videokamera, (optimális esetben: statív, mikrofon, Internet csatlakozás, vágó programok, spot lámpák) 
kreatív, tanulói multimédia-szerkesztő-oktató program  
multimédia CD-ROMOK 
módszertani videók (pl. Filmnyelvi gyakorlatok; Filmórák, médiaórák);   

 
 

Német nyelv 

 
Összesített taneszköz jegyzék 

Tanulói alapfelszerelés 
Tankönyv / Kurzuskönyv 
Tanulói munkafüzet 

Iskolai könyvtárnak 
A. Szótárak 
(könyv és elektronikus alakban kölcsönzésre és helyben használatra) 
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Tanulói hangzóanyag 
Kétnyelvű tanulói szótár 
Egynyelvű tanulói értelmező szótár 
Tanári alapfelszerelés 
Tankönyv / Kurzuskönyv 
Tanári kézikönyv 
Tanulói munkafüzet 
Hangzóanyag osztálytermi munkához 
Tanulói hangzóanyag 
A kurzuskönyvhöz tartozó videokazetta 
Videós munkafüzet 
A kurzuskönyvhöz tartozó teszt anyag  
Teszteléshez tartozó hangzóanyag 
Kétnyelvű középszótár 
Egynyelvű középszótár 
Kazettalejátszó 
CD lejátszó 
Fénymásolási lehetőség 
 
 

kétnyelvű nagyszótár  
egynyelvű nagy értelmező szótár  
képes nagyszótár  
pop-up szótár elektronikus alakban 
szinonima szótár 
idióma szótár 
 
B. Folyóiratok 
A munkaközösség és a tanulók igényei és érdeklődése szerint 2-3 

idegen nyelvű gyermekújság, újság vagy folyóirat előfizetése. 
 
C. Könyvek és multimédiás anyagok 
A munkaközösség és a tanulók igényei és érdeklődése szerint a 

témakörlistának megfelelő folyamatos idegen nyelvi és anyanyelvi 
könyvtár fejlesztés  a célországok kulturális, szépirodalmi, tudományos 
és ismeretterjesztő könyvei terén.  

 

Szertári felszerelés 
A. Készségfejlesztő könyvek, hangzó anyagok és multimédiás 

anyagok az iskolában tanított minden szintnek megfelelően 
hallott szöveg értése fejlesztésére 
beszédkészség  fejlesztésére 
olvasott szöveg értése fejlesztésére 
íráskészség fejlesztésére 
integrált készségek fejlesztésére 
kulturális készségek fejlesztésére 
speciális szakmai készségek (szakközépiskolák) fejlesztésére 

szinonoma-antinoma szótár 
idióma szótár 
igeszótár 
kollokációs szótár 
szaknyelvi szótár (szakközépiskolák) 
 
C. Könnyített olvasmányok az állomány évenkénti folyamatos 

fejlesztése mellet az iskolában tanított minden szintre: 
A munkaközösség által  a gyerekek érdeklődésének és szintjeinek 

megfelelően kiválasztott 5-6 könyv 
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vizsgakészségek fejlesztésére 
B. Gyakorlókönyvek, hangzó anyagok és multimédiás anyagok az 

iskolában tanított szinteknek megfelelően legalább egy 
tanulócsoportra való: 

nyelvtani gyakorláshoz 
szókincsfejlesztéshez 
nyelvhasználati szabályokhoz, kommunikációs feladatokhoz 
játékokhoz 
szerepjátékokhoz 
drámajátékokhoz 
projekt munkához 
szimulációkhoz (szakmai is) 
kétnyelvű középszótárak 
egynyelvű értelmező szótárak 

Különböző szintű könyvből kölcsönzésre  néhány példány 
. 
D. Mozgóképanyagok folyamatosan fejlesztve a munkaközösség által  

a témakörlistának és a tanulók érdeklődésének megfelelően tanfilmek, 
riportfilmek,  dokumentum filmek, ismeretterjesztő filmek, játékfilmek 

Feladatlapok a filmekhez. 
 
E. Szakmódszertani könyvek az adott nyelvi munkaközösség 

érdeklődésének és szükségleteinek megfelelően az állományt 
folyamatosan fejlesztve  

 
 
 

 
 
Középfokú oktatás, nevelés 
 
Gimnázium, szakközépiskola 
 
A témakörök feldolgozásához szükséges taneszközök a 9-12 évfolyamokon 
 
 
Az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerint A2, B1, B2 szinten 
 (Emelt szintű érettségire C1 szinten) 

Téma A feldolgozáshoz szükséges eszközök 

Ember és társadalom; hátrányos helyzetű 
emberek segítése, diszkrimináció: 

 

önismereti, emberi kapcsolatokra vonatkozó kérdőívek, ismertető jellegű szövegek 
egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok 
megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

célországok kisközösségeit, civil szervezeteit, társadalmi, politikai, gazdasági életét 
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bemutató rövid dokumentumfilm nyomtatott szövegkönyvvel, rádióműsor vagy újságcikk, 
egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok 
megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

hátrányos helyzetű emberek jogait, életlehetőségeit, teljesítményeit bemutató rövid 
dokumentumfilm,  rádióműsor részletek, újságcikkek autentikus vagy könnyített változata, 
képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív 
feladatokkal, tanári útmutatóval 

életkorra, fajra, nemre, fogyatékosságra  stb.  tekintettel jog- és esélyegyenlőséget, ezzel 
kapcsolatos problémákat bemutató dokumentumfilm,  rádióműsor, vitaműsor, újságcikk 
egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata megfelelő receptív, produktív és interaktív 
feladatokkal, tanári útmutatóval 

társadalmi problémákat (pl. érdekes jogi esetek, dilemmák) megoldását szimuláló 
szerepjátékok, viták, beszélgetések  kellékei és hozzá kapcsolódó feladatok 

a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok társadalomismereti tankönyveiből 
 

Tágabb környezetünk; idegenvezetés a 
lakóhelyen, a nagyvárosi és vidéki élet 
jellemzői: 

 

magyar és idegen nyelvű ismertető anyagok (írott, hangzó és vizuális) saját 
lakókörnyezetről, régióról 

térképek lakókörnyezetről, régióról 
az urbanizáció sajátosságait bemutató rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, 

autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok 
megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

városrendezési feladatokat szimuláló idegen nyelvű szerepjátékok  kellékei, feladatok és 
tanári útmutató 

urbanisztikai kérdésekkel kapcsolatos beszélgetések viták segédanyagai, feladatok és tanári 
útmutató 

a vidéki élet sajátosságait bemutató rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, 
egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok 
megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

hangfelvétel vagy videó felvétel idegenvezetőről munka közben Magyarországon és 
célnyelvi színtereken, idegenvezetői feladatokat szimuláló szerepjáték kellékekkel és tanári 
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útmutatóval 
a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok regionális ismereteket tartalmazó 

tankönyveiből 
 

Természeti környezetünk; 
környezetszennyezés és környezetvédelem: 

 

élettelen természeti környezetünket (földünk, égitestek stb. ) sajátosságait bemutató rövid 
dokumentumfilm,  egyszerűsített tudományos vagy ismeretterjesztő előadás, rádióműsor vagy 
újságcikk, autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, 
képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

idegen nyelvű képes állat- és növényvilágot  rendszertani, élettani, életmódot, 
ökoszisztéma stb. szempontjából bemutató enciklopédia jellegű szövegek 

a célország híres természettudósait, természetvédőit bemutató rövid dokumentumfilm, 
rádióműsor vagy újságcikk megfelelő feladatokkal 

a környezetkárosítás leggyakoribb módjait (üvegházhatás, savas eső, ózonréteg pusztulása) 
bemutató idegen nyelvű magyarázatokkal ellátott képek, faliképek 

globális környezeti problémákat bemutató rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy 
újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, 
képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

a környezetvédelem egyéni és közösségi módjait bemutató rövid dokumentumfilm, 
rádióműsor vagy újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra 
alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári 
útmutatóval 

kérdőívek: pl. a környezeti ártalmak felismerésére, környezettudatos viselkedéssel 
kapcsolatos álláspontok megismerésére 

környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos beszélgetések viták segédanyagai, feladatok és 
tanári útmutató 

környezetvédelmi problémák megoldását szimuláló szerepjátékok kellékei és hozzá való 
feladatok 

a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok biológia, ökológia, 
környezetvédelem tankönyveiből 

háttéranyagok, grafikonok, statisztikák 
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Az iskola világa; egy célnyelvi iskola 
összehasonlítása az itthonival: 

 

saját iskolával kapcsolatos reáliák gyűjteménye idegen nyelvű fordítással (órarend, 
évkönyv, iskolatörténet, fényképek, iskolaújság, híres tanárok, tanulók, honlap stb.) 

a magyar iskolarendszert célnyelven bemutató rajzos / grafikonos falitábla 
célországi iskola/iskolák honlapjának anyagai, célországi iskola reáliái, nemzetközi 

eredménylisták, statisztikai adatok 
képek, képsorozatok, faliképek célországok iskolarendszeréről, az iskolák mindennapjairól 
szöveg  vagy hangzó anyag a célország(ok) iskolarendszeréről, vizsgarendszeréről stb. 
autentikus interjúk célországi tanárokkal, igazgatókkal, diákokkal, szülőkkel 
szerepjátékok, feladatok iskolák  bemutatására, összehasonlítására 
kérdőívek iskolák értékelésére 
iskolai, oktatási, nevelési kérdésekkel kapcsolatos rádiós, televíziós beszélgetések, viták 

segédanyagai, feladatok és tanári útmutató 
tanulási sajátosságokat felmérő kérdőív a hozzá tartozó diákoknak szóló magyarázatokkal 

és tanácsokkal, az értékelést és a módszertani tanulságok levonását segítő tanári útmutatóval 
 

Egészség és betegség; hagyományos 
gyógykezelés és természetgyógyászat; 
egészséges életmód; 

 

képek, képsorozatok, faliképek idegen nyelvű magyarázatokkal az emberi testről, annak 
működéséről 

idegen nyelvű kártyák betegségek neveivel, tüneteivel, gyógymódokkal társasjáték, 
szerepjáték céljából 

autentikus hangzó felvételek orvosi-, fogorvosi-, baleseti-  rendelésről feladatokkal 
az egészségügy működését, problémáit bemutató rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy 

újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, 
képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

az alternatív gyógymódokat bemutató rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, 
egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok 
megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

a modern orvoslás nagy dilemmáit, erkölcsi, jogi kérdéseit bemutató rövid 
dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus 
változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok receptív, produktív és interaktív 
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feladatokkal, tanári útmutatóval 
az ember lelki működését  ( emlékezés, intelligencia, érzelmi intelligencia, alvás, tanulás, 

kreativitás stb.) bemutató rövid ismeretterjesztő előadások, dokumentumfilm, rádióműsor 
vagy újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas 
képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári 
útmutatóval 

kérdőív életmód felméréshez értékelési útmutatóval 
az egészséges és egészségtelen életmódokat  illetve következményeiket bemutató rövid 

dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus 
változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív 
feladatokkal, tanári útmutatóval 

egészséges életet, egészségmegőrzést propagáló, életvezetési tanácsokat adó szerepjáték 
kellékei és megfelelő feladatok 

egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos beszélgetések, viták segédanyagai, feladatok és 
tanári útmutató 

a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok egészségtani, mentálhigiénia  
tankönyveiből 

 

Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; 
éttermek és gyorséttermek: 

 

étkezési szokásokat felmérő kérdőívek, tesztek értékelési útmutatóval 
a különböző élelmiszerek tápanyag összetételét ismertető szövegek hozzá kapcsolódó 

problémamegoldó feladatokkal 
különböző tápanyagok, étkezési szokások élettani hatását bemutató rövid 

dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus 
változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív 
feladatokkal, tanári útmutatóval 

célország(ok) képes szakácskönyvei, célország(ok) és Magyarország ételeinek készítését 
bemutató film, vagy képes szöveg  megfelelő feladatokkal, tanári útmutatóval 

célországok és Magyarország idegen nyelvű éttermi kalauza, étlapmintákkal, megfelelő 
feladatokkal, tanári útmutatóval 

egészséges étkezést propagáló szerepjáték, projekt vagy szimuláció kellékei, megfelelő 
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feladatok és tanári útmutató 
egészséges étkezéssel  kapcsolatos beszélgetések, viták segédanyagai, feladatok és tanári 

útmutató, a magyar konyha értékelése ebből a szempontból 
a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok táplálkozás-ismereti tananyagaiból 
 

Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy 
körutazás megtervezése 

 

magyar és külföldi (elsősorban célországi) útikönyvek, internetes információ különböző 
régiók turisztikai lehetőségeiről, tájékoztató füzetek vagy azok egyszerű autentikus vagy 
szemiautentikus változatai, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, 
produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

különböző típusú (sátras, kerékpáros, családi, kalandtúra stb.) utazások szervezéséhez, 
tervezéséhez  alkalmazható szerepjátékok, szimulációk, projektek kellékei  és tanári útmutató 

a „zöld turizmus” értékeit bemutató dokumentumfilmek, filmek 
turisztikai kérdésekkel kapcsolatos beszélgetések viták segédanyagai, feladatok és tanári 

útmutató a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok társadalomismereti 
tankönyveiből 

a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok földrajz tankönyveiből 
 

A munka világa: munkavállalás nyáron, 
munkakörülmények hazánkban és külföldön, 
pályaválasztás 

 

álláshirdetésekkel, állásinterjúval, munkakörülmények, munkakörleírással, munkavállalói 
jogokkal kapcsolatos rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, egyszerű autentikus 
vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, 
produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

pályaalkalmassági teszt egyszerűsített változata megfelelő értékelő lapokkal, tanári 
útmutatóval 

a munka világával kapcsolatos beszélgetések, viták segédanyagai, feladatok és tanári 
útmutató 

munkakeresést, munkavállalást szimuláló feladatok kellékekkel és tanári útmutatóval 
 

Ország ismeret: találkozások a célországok 
kultúrájával, tájékozódás a célországok 
politikai, gazdasági és társadalmi életéről 

célország egy-egy kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi jelenségéről szóló rövid 
dokumentumfilm, rádióműsor, újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, 
képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív 
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 feladatokkal, tanári útmutatóval 
célországi és hazai vitatott és elfogadott értékrend összehasonlítására alkalmas  filmek, 

szövegek 
célországi és hazai viselkedési normák (pl. testbeszéd, proximitás) összehasonlítására 

alkalmas filmek  szövegek 
hazai és célországi üzleti élet alapvető funkcióit (vállalkozás, piac, reklámok, vásárlási 

formák, mindennapi tranzakciók stb.) bemutató rövid dokumentumfilm, rádióműsor, 
újságcikk, autentikus vagy szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, 
képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

hazai és célországi jogrend működésének mindennapi példáit bemutató rövid 
dokumentumfilm, rádióműsor, újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus változata, 
képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív 
feladatokkal, tanári útmutatóval 

célországok interkulturális megismerését szolgáló elektronikus diákkapcsolatokon alapuló 
projektek kellékei és tanári útmutató 

 

Tudományos és technikai műveltség: a 
tudomány és a technikai eszközök szerepe a 
mindennapjainkban; a célországok közismert 
technikai  és tudományos csúcs-teljesítményei 

 

mindennapjainkat befolyásoló tudományos vagy technológiai fejlődésről, nagy 
tudományos vagy technológiai teljesítményekről, azzal kapcsolatos erkölcsi dilemmákról szóló 
rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, egyszerű autentikus vagy szemiautentikus 
változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, produktív és interaktív 
feladatokkal, tanári útmutatóval 

a tudományos és technikai haladás kérdésivel kapcsolatos beszélgetések, viták 
segédanyagai, feladatok és tanári útmutató 

a témához kapcsolódó részletek, feladatok célországok természettudományos 
tananyagaiból 

nemzetközileg, - különösen a célnyelvi országban - jelentős magyar tudósok munkásságát 
bemutató rövid dokumentumműsorok 

 

Aktuális témák 
 

a tanterv készítésekor előre nem látható nagy érdeklődésre számot tartó aktuális 
kérdésekről szóló rövid dokumentumfilm, rádióműsor vagy újságcikk, egyszerű autentikus vagy 
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szemiautentikus változata, képleírásra alkalmas képek, képsorozatok megfelelő receptív, 
produktív és interaktív feladatokkal, tanári útmutatóval 

aktuális kérdésekkel kapcsolatos beszélgetések viták segédanyagai, feladatok és tanári 
útmutató 

 
 
 
 
 
Középfokú oktatás-nevelés 9-10 évfolyam 
Kommunikációs tevékenységekhez szüksége eszközök a 9-10 évfolyamon 
Tevékenység Minimálisan szükséges taneszközök Ajánlott taneszközök 

Hallott szöveg értése 
 

Keresett információk azonosításához: 
közlemények vasútállomáson, repülőtéren, 

nyilvános helyeken, telefon üzenetek, hírek, 
időjárás jelentés, tájékoztatás útviszonyokról, 
turista információ, hirdetési szövegek, használati 
utasítás 

Szöveg lényegének megértéséhez, lényeges 
információ felismeréséhez, ismeretlen nyelvi 
elemek kikövetkeztetéséhez: 

telefonbeszélgetés, beszélgetés, interjú, 
riport, nyilatkozat, személyes vallomás, 
felolvasás, anekdota, monologikus szöveg 

Hallás utáni értéshez használt segédeszközök: 
hangkazetta lejátszó lehetőleg különálló 

hangszórókkal, videó lejátszó számlálóval és 
képkimerevítési lehetőséggel 

 

játékfilm (részletek), dokumentumfilm 
(részletek), ismeretterjesztő film (részletek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallás utáni értéshez használt segédeszközök: 
számítógép Internet hozzáférés hangkártyával, 

DVD lejátszó, CD lejátszó 
 

Beszédkészség Taneszközök monologikus szövegek formális vitákhoz  használható vitatételek, 
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 alkotásához: 
történetek elbeszéléséhez, jelenségek 

leírásához használható képek, képsorozatok, 
képregények, szövegrészletek 

programok tervezéséhez használható reáliák, 
prospektusok, internetes oldalak, 
programfüzetek 

véleményalkotáshoz, jelenségek 
összehasonlításához, jelenségek magyarázatához 
használható  cikkek, képek, szövegek 

Taneszközök interaktív szövegek alkotásához: 
mindennapi élethelyzetekben való 

feladatmegoldás szerepjátékokban való 
gyakorlásához szerepkártyák, tanári útmutató 

hiányos szövegek / szöveg párok információs 
szakadék áthidalásához 

kérdőívek / promptok interjúk készítéséhez 
falitábla a párbeszéd strukturálást segítő 

leggyakoribb kommunikációs eszközökről 
Beszédkészség fejlesztéséhez használt 

segédeszközök: 
mikrofonok hangfelvételek készítéséhez 
kamera videofelvételek készítéséhez 
 

érvgyűjtemények,  cikkek, filmrészletek, képek, 
képsorok, szövegek, szabályleírások   

kiselőadáshoz szükséges fólia, fóliatollak, 
írásvetítő, számítógépes kivetítő 

az élet összetettebb feladatait (pl. álláskeresés, 
városrendezés, műsorkészítés, újságszerkesztés, 
üzleti vállalkozás) szimuláló játékok kellékei 
(szöveg, hanganyag, képanyag) 

 

Olvasott szövegek értése 
 

Szövegek lényegének megértéséhez, 
lényeges információ felismeréséhez, ismeretlen 
nyelvi elemek kikövetkeztetéséhez:: 

elbeszélő jellegű szövegek, rövid elbeszélések 
riportok, interjúk 
leíró, ismetetető jellegű szövegek 

Szövegek extenzív olvasáshoz: 
az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti  

A2-B1 szintű  könnyített illetve kétnyelvű 
olvasmányok,  a szépirodalom, meseirodalom, sci-
fi, detektívirodalom, dokumentum irodalom, 
ismeretterjesztés területéről írott és hangzó 
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egyszerű újságcikkek 
kérdőívek 
baráti levél, egyszerű hivatalos levél, 

levelezőlap 
Szövegtípusok  keresett információk 

azonosításához: 
táblázatok, térképek, grafikonok 
étlap, menetrend, műsorfüzet,  
tájékoztató jellegű kisnyomtatványok 
Olvasott szöveg értéséhez használható 

segédeszközök *: 
kétnyelvű középszótárak kiejtés, szófajok, 

jelentésárnyalatok, használati szabályok 
jelölésével 

egynyelvű értelmező szótár középhaladóknak 
kiejtés, szófajok, jelentések jelölésével, 
szövegmintákkal, használati szabályokkal, 
kollokációs lehetőségek bemutatásával, 
stílusérték jelzésével 

 

változatban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olvasott szöveg értéséhez használható 

segédeszközök *: 
képes szótár középhaladóknak 
egynyelvű szinonimaszótár  
lexikon jellegű szótár középhaladóknak 
(*nyomtatott vagy elektronikus változatban) 
 

 
Íráskészség 
 Minimálisan szükséges 
 
   Közlésforma 

 
Kérdés 

 
Lehetséges témakörök 
 

   
Elbeszélés Mi történt? Hogyan 

történt? 
irodalmi elbeszélés, 

anekdota, személyes 
élmények 
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Leírás Hogyan lehet leírni? lakóhely, környezet, 
város, falu 

Jellemzés Milyen ember ? irodalmi jellemzés, 
személyes ismerősök, híres 
emberek 

Visszaemlékezés Milyen emlékeim vannak? gyerekkori emlékek, 
történelmi emlékek 

Minimálisan szükséges szövegtípusok 
levelezőlap, baráti levél, (sajátos alkalmakra is pl. gratuláció, részvét kifejezése,  hivatalos levél (pl. panaszlevél, köszönőlevél), tájékoztató 

jellegű írásmű (pl. szórólap, plakát), újságcikk, beszámoló, interjú  
 
Ajánlott 
   
  Közlésforma Kérdés Lehetséges témakörök 
Ismeretközlés Mit lehet tudni? tudomány, technika, 

természet, egészség 
Összefoglalás Hogyan foglalható össze?  
Elemzés Milyen részekből áll? technikai eszközök 
Osztályozás Milyen típusai vannak? állatok, növények, 

nyelvek, 
Összehasonlítás Miben hasonlít? 

Miben különbözik? 
országok, életformák, 

árak, 
Értékelés Mi a jelentősége? zene, sport, internet 
 

Szókincsfejlesztés 
 
 

szókincs regisztrálására szolgáló különböző 
módszerek bemutatása füzet, kép illetve falikép 
formájában 

a témakörökhöz tartozó szókincsbokrok 
bemutatása képes szótári lapokon, faliképeken, 
írásvetítő fóliákon, sokszorosítható lapokon (pl. 

elektronikus szókincsfejlesztő feladatok 
 



 

104 
 

város, falu, lakás, ételek, közlekedési eszközök, 
testrészek, háztartási eszközök) 

idiómák humoros képes bemutatása 
sokszorosítható szókincs gyakorló feladatok 

megoldással 
 

Nyelvtan, fogalomkörök 
 

nehezebb nyelvtani szerkezetek,  ragozási 
táblázatok, gyakori kommunikációs eszközök 
képes szöveges bemutatása színkódolt, jól 
áttekinthető faliképeken 

sokszorosítható mondatszintű és 
szövegszintű nyelvtani és nyelvhelyességi 
gyakorlófeladatok a tantervben felsorolt 
fogalomkörök és kommunikációs eszközök 
gyakorlására megoldással 

 

elektronikus nyelvtani gyakorlófeladatok 
 

   
Önálló ismeretszerzés és  tanítási 

órákon kívüli foglalkozások 
 

iskolai könyvtárból kölcsönözhető illetve 
helyben használható könnyített olvasmányok 
(könyv és hanghordozó formában) a 
szépirodalom, tudományos fantasztikus 
irodalom, detektívregények, híres emberek 
életrajza, dokumentumkönyvek stb. köréből 

tanfilmek, könnyített riportfilmek,  könnyített 
dokumentumfilmek, könnyített ismeretterjesztő 
filmek, könnyített játékfilmek könyvtárban 
helyben nézéshez 

feladatlapok a  könyvekhez és a filmekhez. 
nyelvtanuló számára készült nyelvtankönyvek 

és gyakorlatok megoldásokkal, önellenőrzést 

diákújságok (a munkaközösség és a tanulók 
igényei és érdeklődése szerint 2-3 idegen nyelvű 
újság vagy folyóirat előfizetése.) 

szótárak 
      pop-up szótár elektronikus alakban 
      szinonima- antonima szótár 
      idiómaszótár 
      igeszótár 
      kollokáció és konkordancia szótár 
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szolgáló feladatlapokkal 
nyelvtanuló számára készült szókincs 

gyakorlatok megoldásokkal 
szótárak (könyv és elektronikus alakban 

kölcsönzésre és helyben használatra) 
kétnyelvű nagyszótár fonetikai jelekkel 
egynyelvű nagy értelmező szótár fonetikai 

jelekkel 
képes nagyszótár  
 

Önellenőrzés, értékelés a tananyag elsajátítását vizsgáló 
próbatesztek, diagnosztikus tesztek 
önellenőrzéshez 

külső vizsgák próbatesztjei 
az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti  

A2-B1 szintű  készségmérő illetve a tananyag 
elsajátítását vizsgáló, szókincset, nyelvtani 
ismereteket, produktív, receptív és interaktív 
készségeket írásban és szóban  objektív és 
szubjektív módszerekkel mérő, értékelési 
útmutatóval rendelkező tesztek írott vagy 
elektronikus formában 

 

önellenőrzéshez, önértékeléshez az Európa 
Tanács által kifejlesztett Nyelvtanulási napló A2, B1 
szintre alkalmas iskolai változata 

 

 
 
 
Középfokú oktatás-nevelés 11-12 évfolyam 
Kommunikációs tevékenységekhez szüksége eszközök a 11-12 évfolyamon 
 
Tevékenység Minimálisan szükséges taneszközök Ajánlott taneszközök 
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Hallott szöveg értése 
 

Keresett információk azonosításához: 
közlemények vasútállomáson, repülőtéren, 

nyilvános helyeken, telefon üzenetek, hírek, 
időjárás jelentés, tájékoztatás útviszonyokról, 
turista információ, hirdetési szövegek, használati 
utasítás 

Szöveg lényegének megértéséhez, lényeges 
információ felismeréséhez, ismeretlen nyelvi 
elemek kikövetkeztetéséhez: 

telefonbeszélgetés, beszélgetés, interjú, 
riport, nyilatkozat, személyes vallomás, hírműsor, 
dokumentumműsor, felolvasás, drámarészlet, 
anekdota, monologikus szöveg, előadás 

Hallás utáni értéshez használt segédeszközök: 
hangkazetta lejátszó, videó lejátszó 
 

játékfilm (részletek), dokumentumfilm 
(részletek), ismeretterjesztő film (részletek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallás utáni értéshez használt segédeszközök: 
 számítógép internetes hozzáféréssel, 

hangkártyával, videó lejátszó számlálóval és 
kimerevítési lehetőséggel, DVD lejátszó, CD 
lejátszó 

 

Beszédkészség 
 

Taneszközök monologikus szövegek 
alkotásához: 

történetek elbeszéléséhez, jelenségek 
leírásához használható képek, képsorozatok, 
képregények, szövegrészletek 

programok tervezéséhez használható reáliák, 
prospektusok, internetes oldalak, 
programfüzetek 

véleményalkotáshoz, jelenségek 
összehasonlításához, jelenségek magyarázatához 
használható  cikkek, képek, szövegek 

Taneszközök interaktív szövegek alkotásához: 

formális vitákhoz  használható vitatételek, 
érvgyűjtemények,  cikkek, filmrészletek, képek, 
képsorok, szövegek, szabályleírások, 
dokumentumfilm, oktatófilm   

kis előadáshoz szükséges fólia, fóliatollak, 
írásvetítő, számítógépes kivetítő 

az élet összetettebb feladatait (pl. álláskeresés, 
városrendezés, műsorkészítés, újságszerkesztés, 
üzleti vállalkozás) szimuláló játékok kellékei 
(szöveg, hanganyag, képanyag) 

 
Beszédkészség fejlesztéséhez használt 
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mindennapi élethelyzetekben való 
feladatmegoldás szerepjátékokban való 
gyakorlásához szerepkártyák, tanári útmutató 

hiányos szövegek / szöveg párok információs 
szakadék áthidalásához 

kérdőívek / promptok interjúk készítéséhez 
falitábla a párbeszéd strukturálást segítő 

leggyakoribb kommunikációs eszközökről 
 

segédeszközök: 
mikrofonok hangfelvételek készítéséhez 
kamera videofelvételek készítéséhez 
 

Olvasott szövegek értése 
 

Szövegek lényegének megértéséhez, 
lényeges információ felismeréséhez, ismeretlen 
nyelvi elemek kikövetkeztetéséhez:: 

elbeszélő jellegű szövegek, rövid elbeszélések 
riportok, interjúk 
leíró, ismertetető jellegű szövegek 
egyszerű újságcikkek 
kérdőívek 
baráti levél, egyszerű hivatalos levél, 

levelezőlap 
Szövegtípusok  keresett információk 

azonosításához: 
táblázatok, térképek, grafikonok 
étlap, menetrend, műsorfüzet,  
tájékoztató jellegű kisnyomtatványok 
Olvasott szöveg értéséhez használható 

segédeszközök *: 
kétnyelvű középszótárak kiejtés, szófajok, 

jelentésárnyalatok, használati szabályok 
jelölésével 

egynyelvű értelmező szótár középhaladóknak 

Szövegek extenzív olvasáshoz: 
az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti  

B1-B2 szintű  könnyített illetve kétnyelvű 
olvasmányok,  a szépirodalom, meseirodalom, sci-
fi, detektívirodalom, dokumentum irodalom, 
ismeretterjesztés területéről könyv és hangzó 
változatban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olvasott szöveg értéséhez használható 

segédeszközök *: 
képes szótár középhaladóknak 
egynyelvű szinonimaszótár  
lexikon jellegű szótár középhaladóknak 
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kiejtés, szófajok, jelentések jelölésével, 
szövegmintákkal, használati szabályokkal, 
kollokációs lehetőségek bemutatásával, 
stílusérték jelzésével 

 

(*nyomtatott vagy elektronikus változatban) 
 

 
Íráskészség 
Az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti  B1-B2 szintű bemutató szövegek (Emelt szintű érettségire C1 szinten), irányított feladatok 

valamint tanári útmutatók az alábbi közlésformákhoz: 
 
Minimálisan szükséges 
 
   Közlésforma 

 
Kérdés 

 
Lehetséges témakörök 
 

   
Elbeszélés Mi történt? Hogyan 

történt? 
irodalmi elbeszélés, 

anekdota, személyes 
élmények 

Leírás Hogyan lehet leírni? lakóhely, környezet, 
város, falu 

Jellemzés Milyen ember ? irodalmi jellemzés, 
személyes ismerősök, híres 
emberek 

Visszaemlékezés Milyen emlékeim vannak? gyerekkori emlékek, 
történelmi emlékek 

 
Ajánlott 
 

  

  Közlésforma Kérdés Lehetséges témakörök 
Ismeretközlés Mit lehet tudni? tudomány, technika, 
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természet, egészség 
Összefoglalás Hogyan foglalható össze?  
Meghatározás Mit jelent? intelligencia, memória 
Ok-, okozati elemzés Mi az oka?  

Mi a következménye? 
környezetvédelem, 

tudomány, döntések, 
dilemmák 

Elemzés Milyen részekből áll? technikai eszközök 
Osztályozás Milyen típusai vannak? állatok, növények, 

nyelvek, 
Összehasonlítás Miben hasonlít? 

Miben különbözik? 
országok, életformák, 

árak, 
Értékelés Mi a jelentősége? zene, sport, internet 
Érvelés Mit lehet felhozni 

mellette? 
Mit lehet felhozni ellene? 
 

város – vidék 
autó – kerékpár 
szabadság – egyenlőség 
sajtószabadság - cenzúra 

 
Az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti  B1-B2 szintű  bemutató szövegek  (Emelt szintű érettségire C1 szinten),  irányított feladatok 

valamint tanári útmutatók az alábbi közlésformákhoz: 
Minimálisan szükséges 
baráti levél, hivatalos levél (pl. álláskérvény és bemutatkozó levél, hivatalos önéletrajz / CV, tájékoztató jellegű írásmű (pl. tájékoztató füzet, 

műsorfüzet), újságcikk, ismertető, beszámoló, riport 
 
Szókincsfejlesztéshez 
 

szókincs regisztrálására szolgáló különböző 
módszerek bemutatása füzet, kép illetve falikép 
formájában 

szókincs gyakorló feladatok 
szókincsfejlesztő játékok, társasjátékok 
 

számítógépes játékok, tesztek 
a témakörökhöz tartozó szókincsbokrok 

bemutatása képes szótári lapokon, faliképeken (pl. 
város, falu, lakás, ételek, közlekedési eszközök, 
testrészek, háztartási eszközök) 

idiómák humoros képes bemutatása 
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Nyelvtan, fogalomkörök 
 

nehezebb nyelvtani szerkezetek,  ragozási 
táblázatok, gyakori kommunikációs eszközök 
képes szöveges bemutatása faliképeken, 
oktatófóliákon, sokszorosítható lapokon 

mondatszintű és szövegszintű nyelvtani és 
nyelvhelyességi gyakorlófeladatok a tantervben 
felsorolt fogalomkörök és kommunikációs 
eszközök gyakorlására megoldásokkal és tanári 
útmutatóval 

 

számítógépes nyelvtani, nyelvhelyességi 
játékok, gyakorlatok 

 

Önálló ismeretszerzés és tanítási 
órákon kívüli foglalkozások 

 

iskolai könyvtárbók kölcsönözhető könnyített 
olvasmányok a szépirodalom, tudományos 
fantasztikus irodalom, detektívregények, 
dokumentumkönyvek stb. köréből szöveges és 
hangzó formában 

az idegen nyelvi felvételi olvasmánylistáján 
szereplő kötelező és ajánlott olvasmányok 
célnyelven és magyar fordításban  

tanfilmek, riportfilmek,  dokumentumfilmek, 
ismeretterjesztő filmek, játékfilmek könyvtárban 
helyben nézéshez 

feladatlapok a  könyvekhez és a filmekhez. 
 
szótárak (könyv és elektronikus alakban 

kölcsönzésre és helyben használatra) 
kétnyelvű nagyszótár  
egynyelvű nagy értelmező szótár  
képes nagyszótár  
 

folyóiratok (a munkaközösség és a tanulók 
igényei és érdeklődése szerint 2-3 idegen nyelvű 
újság vagy folyóirat előfizetése.) 

könyvek, videofilmek,  és multimédiás anyagok 
a célországok kulturális, szépirodalmi, tudományos 
és ismeretterjesztő terméséből 

az idegen nyelvi felvételi olvasmánylistáján 
szereplő néhány szépirodalmi mű hangzó vagy 
videofilmes változata 

válogatás a célországok megfelelő 
korosztálynak szóló eredeti tankönyveiből 

A2-B1 szintű, vagy erre a szintre egyszerűsített 
előadható színdarabok szöveges és hangzó 
formában 

célország ünnepeinek leírása, hozzá való 
szövegek, dalok (kotta, szöveg, hangfelvétel)  tárgyi 
kellékek, faliképek, képek, képsorok, kivetíthető 
képek, filmek 

szótárak 
pop-up szótár elektronikus alakban 
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szinonima-antinoma szótár 
idiómaszótár 
igeszótár 
kollokációs, konkordancia szótár 
 

Önellenőrzés, értékelés 
 

a tananyag elsajátítását vizsgáló 
sokszorosítható próbatesztek megoldásokkal; 
diagnosztikus tesztek önellenőrzéshez 
megoldásokkal 

az Európa Tanács nyelvi szintleírása szerinti  
B1-B2 szintű (Emelt szintű érettségi esetén C1 
szintű) készségmérő illetve a tananyag 
elsajátítását vizsgáló, szókincset, nyelvtani 
ismereteket, produktív, receptív és interaktív 
készségeket írásban és szóban  objektív és 
szubjektív módszerekkel mérő, értékelési 
útmutatóval rendelkező  sokszorosítható tesztek 
megoldásokkal 

 

önellenőrzéshez, önértékeléshez az Európa 
Tanács által kifejlesztett Nyelvtanulási napló B1-B2 
szintre alkalmas iskolai változata 
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Testnevelés és sport 

Összesített taneszköz igény. Középfokú nevelés – oktatás. 9 – 12. évfolyam. 
Tornatermi és 

szabadtéri 
felszerelések 

Atlétikai szerek, 
eszközök 

Tornaszerek, eszközök Sportjáték szerek és 
eszközök 

Egyéb felszerelések és 
eszközök 

Bordásfal 
Tornapad 
Zsámoly 
Tornaszőnyeg  
Gyűrűhinta 
Mászókötél 
Gerenda 
Ugrószekrény 
Ugródeszka 
Röplabda háló és 

állvány 
Kosárlabda palánk 
Kézilabda kapu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magasugró mérce 
léccel 

Ugródomb 
Kislabda 
Váltóbot 
Súlygolyó 
Gerely 
Távolugró gödör 

1.Ugrókötél 
2. Karika 
3. Tornabot 
4. Kézisúlyzó 
5. Tömöttlabda 
6. Babzsák 
7. Falinyújtó 
8. Korlát 
9. Felemáskorlát 
10. Korlátkocsi 
11.Magnézia tartó 
12.Magnézia 
 
 

1. Jelzőtrikó 
2. Műanyag labda 
3. Fotball labda 
4. Kézilabda 
5. Kosárlabda 
6. Röplabda 
7. Ping-pong asztal 
8. Ping-pong ütő 
9. Ping-pong labda 
10. Tollaslabda 
11. Tollaslabda ütő 
12. Floorball labda 
13. Floorball ütő 
14. Floorball kapu 

1. Húzókötél 
2. Kerékpár 
3. Mountain bike 
4. Görkorcsolya 
5. Szánkó 
6. Úszólap 
7. Gördeszka 
8. Korcsolya 
9. Tatami 
10. Síbot 
11. Síléc 
12. Sícipő 
13. Térképek 
14. Tájolók 
15. Stopperóra 
16. Mérőszalag 
17. Személymérleg 
18. Testmagasság 

mérő 
19. Szorítóerő mérő 
20.Súlypontemelkedés 

mérő 
21. Mozgássorozat 
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videó film 
22. Videofilmek az 

egyes sport és szabadidős 
tevékenységek 
bemutatására 

23. Magnó 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 

Térképtári katalógus 
 
1. Őskor, Ókor 
 
1.1.1 Az emberiség az őskorban i.e. 4000-ig 

- Hazánk fontosabb őskori lelőhelyei 
 

1.2.1 Az ókori Kelet időszámításunk kezdetéig 
 

1.2.2 Zur Gesichte des Alten orients (I.e. II. évezred) 
 
1.2.3 Die biblischen Länder 

- Die Reisen des Apostels Paulus 
- Palästina zur Zeit Christi 
- Umgebung von Jerusalem 
- Jerusalem 
- Die See Genazaret 
- Kanaan nach der Einwanderung zwölf israelitischen Stämme 

 
1.2.4 a) Az ókori Kelet Kr.e. III-I. évezred 

b) Az ókori Kelet nagy birodalmai 
- Egyiptom Kr.e. 1500 és 600 között 
- Perzsia Kr.e. 422 és 485 között 
- Asszíria (Mezopotámia) Kr.e. 650 és 550 között 
- India és Kína Kr.e. XIII-II. század 

 
1.3.1 Graecia 

 
1.3.2 Az ókori Görögország i.e. VIII-IV. században 

- Athén 
- Gyarmatosítás i.e. VIII-IV. században 
- Városszövetségek i.e. 430 körül 

 
1.3.3 a) Az ókori Hellász 

- Az ókori Hellász Kr.e. VIII-V. században 
- Athén a Kr.e. VI-V. században 
- Athén és Píreusz 
- Olümpia 
- Trója 
- A marathómi csata (Kr.e. 490) 
- A thermopülai csata (Kr.e. 480) 
- A szalamiszi csata (Kr.e. 480) 
- Az égei világ a Kr.e. III-I. évezredben 
- Görög istenek 
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b) Az ókori Hellász 
- A peloponnészoszi háború (Kr.e 431-404) 
- Nagy Sándor hadjáratai és birodalma 
- A görög és főníciai gyarmatosítás 
- Görög időszalag 
- Akropolisz – rekonstrukció 
- Akropolisz – alaprajz 
- Parthenón 
- Görög oszlopfők 

 
1.4.1 Italia 

- Italiae regiones XI. 
 
 
1.4.2 Imperium Romanum 

 
1.4.3 A Római Birodalom 

- Róma 
 

1.4.4 Das römische Reich (264 v. Chr.-217 n. Chr): von Stadtstaat zum 
Weltreich 
- Roma um 264 v. Chr. 
- Roma um 146 v. Chr 
- Roma um 31 v. Chr 
- Roma um 117 n. Chr 

 
 
2. Középkor 

 
2.1.1 Európa a népvándorlás korában 375-568 
 
2.1.2 Europa im 6. Jahrhundert 

 
2.1.3 Európa Nagy Károly korában 

- Az arab hódítások a VII-IX. században 
- A verduni szerződés 

 
2.2.1 Európa a IX-XI. században 

- A normannok útja Észak-Amerikába 
- Európa a XI. század végén 

 
2.2.2 Europa im 10. Jahrhundert 

 
2.2.3 Európa 1000 körül 
 
2.3.1 Európa a XII-XIII. században 

- Európa a XII. század végén 
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- A mongol birodalom a XIII. században 
 

2.3.2 Európa a XI-XIII. században – A keresztes hadjáratok 
 

2.4.1 A Föld népei a XIV-XV. században 
 

2.4.2 Európa a XIV-XV. században 
 
2.4.3 Az Oszmán birodalom 
 

 
3. Koraújkor 

 
3.0.1 A Föld népei a XVI-XVIII. században 

 
3.1.1 Az európaiak felfedezései és a gyarmatosítás a XV-XVI. században 

 
3.1.2 Geographische Entdeckungen und koloniale Eroberungen 1492-1648 

 
3.1.3 A nagy földrajzi felfedezések és a korai gyarmatosítás 

 
3.2.1 Europa im 16. Jahrhundert 

 
3.2.2 Európa a XVI. század végén 

- A reformáció terjedése 1517-1570 
 

3.2.3  Reformáció és ellenreformáció Európában 
 

3.3.1 Europa im 17. Jahrhundert 
 

3.3.2 Európa a XVII. század közepén 
- A harmincéves háború 1618-1648 

 
3.4.1 Europa im 18. Jahrhundert 
 
3.4.2 Európa a XVIII. században 

- Az Amerikai egyesült Államok függetlenségi háborúja (1775-1783) 
 

3.4.3 Az Észak-Amerikai függetlenségi háború (1775-1783) 
- Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása 
- Az Észak-Amerikai polgárháború (1861-1865) 

 
 
4. Újkor 

 
4.0.1 Die Welt 1763-1860 
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4.1.1 Europa zur Zeit der französischen Revolution und der Napoleonischen 
Kriege 

 
4.1.2 Európa 1815-1848 

- Forradalmi mozgalmak és felkelések 1848-1849 
 
4.1.3 Europa: Julierevolution und ihre Folge (1830-1847) 

 
4.1.4 Az ipari forradalom Európában 
 
4.2.1 Europa vor dem I. Weltkrieg 1871-1914 

 
4.2.2 Európa a XIX. század második felében 

- A párizsi kommün (1871) 
- Az USA a XIX. században 

 
4.2.3 Europa: Bündnissysteme Bismarcks (1871-1890) 
 

 
4.3.1 A gyarmati rendszer 

- 1830 
- 1914 

 
4.3.2 Die territoriale Aufteilung der Welt 1876-1914 

 
4.4.1 Az első világháború 

 
4.4.2 a) Az első világháború 1914-1916 

b) Az első világháború 1917-1918 
 

4.4.3 Az első világháború (1914-1918) 
- A török front 
- Hatalmi csoportosulások az I. világháborúban 

 
 
5. Legújabbkor 

 
5.1.1 Polgárháború és intervenció Szovjet-Oroszországban 1918-1920 

- Polgárháború és intervenció Szovjet-Oroszországban 1920-1922 
 

5.1.2 Europa zwischen den beiden Weltkriegen 
 

5.1.3 Europa: Kriese der Demokratie (1919-1937) 
 

5.1.4 a) Európa a két világháború között 1918-1929 
- Az Osztrák-Magyar Monarchia területén létrejött államok (1923 

január) 
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- Időrendi áttekintés 
- Képek 

b) Európa a két világháború között 1930-1939 
- Németország közigazgatása és a keleti érdekszféra (1939 

augusztus) 
- Időrendi áttekintés 
- Képek 

 
5.2.1 Európa a II. világháború idején 

- A II. világháború a Csendes-óceán térségében 
- A Föld országai a II. világháborúban 

 
5.2.2 a) A második világháború 1939. szeptember 1. – 1943. február 2. 

- A Harmadik Birodalom és a Közép-Európai határváltozások (1939-
1944) 

- A második világháború az Atlanti-óceán térségében (1939. 
szeptember – 1943. május) 

- A második világháború a Csendes-óceán térségében (1941. 
december 7. – 1942. augusztus 6.) 

- A Föld országainak részvétele a második világháborúban 
b) A második világháború 1942. november 18. – 1945. május 8. 

- A balkáni határváltozások 1937-1944 
- A második világháború az Atlanti-óceán térségében (1943. június 

– 1945. május) 
- A második világháború a Csendes-óceán térségében (1942. 

augusztus 7. – 1945. szeptember 2.) 
- Megszállási övezetek Közép-Európában a második világháború 

után 
 
5.3.1 Európa országai (A II. világháború után) 

 
5.3.2 Europa: Integrationspolitik (1945-1975) 
 
5.3.3 a) Megosztott Európa 1945 után 

b) Az államszocialista rendszer felbomlása Közép-és Kelet-
Európában 
- Katonai szervezetek Európában a II. világháború után, napjainkig 

(1999) 
- Gazdasági szervezetek Európában a II. világháború után, 

napjainkig (1999) 
 

5.3.4 a) Az Európai Unió 
- Az Európai Unió szervei és intézményei 

b) Az Európai Unió gazdasági fejlettsége 
 
5.4.1 A gyarmati rendszer felbomlása 1917-1975 
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5.4.2 Világtérkép (1976) 
 
5.4.3 Aussöhnung im nahen Osten? 

- Bevölkerung und Religionen 
 
5.4.4. A Föld a második világháború után 

- Határváltozások és konfliktusok Európában és Ázsiában 1990 után 
- Felkelések és politikai rendszerváltás Közép-Kelet-Európában 

 
 
 
6. a magyar nép őstörténete és a középkori Magyarország 
 
6.1.1 A magyar nép vándorlása és a honfoglalás 

- A Kárpát-medence a X. században 
 

6.1.2 A honfoglalás és letelepedés 896-1000 
- A magyarok vándorlása 

 
6.2.1 Magyarország az Árpád-házi királyok idején (XI-XIII. század) 

- A Kárpát-medence hegy- és vízrajza a XIII. század második felében 
 

6.2.2 Magyarország a korai feudalizmus idején (1000-1240)  
- A tatárjárás Magyarországon 1241-1242 

 
6.3.1 A feudális Magyarország a XIII. század közepétől a XV. század elejéig 

- A feudális széttagoltság a XIV. század elején 
- A huszitizmus és magyarországi hatása 

 
6.3.2 Magyarország a Hunyadiak és a Jagellók korában (1446-1526) 

- A Hunyadiak hadjáratai 
- Az 1514-es parasztháború Magyarországon 

 
6.3.3 Magyarország gazdasága és kultúrája (1301-1526) 

 
 
7.  Magyarország a koraújkorban és az újkorban 
 
 

7.1.1 Magyarország 1526-1606 
 

7.1.2 Magyarország a XVII. században 
- Magyarország az erdélyi fejedelmek Habsburg-ellenes harcai 

idején 
- Magyarország a Rákóczi-szabadságharc idején (1703-1711) 

 
7.2.1 Magyarország a XVIII. században 
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- Magyarország népei a XVIII. század végén 
 

7.2.2 Magyarország II. Józseftől a szabadságharc végéig (1790-1849) 
 

7.3.1 Forradalom és szabadságharc 1848-1849 
- Forradalmak Európában 1848-1849 
- A tavaszi hadjárat 

 
7.3.2 A szabadságharc főbb hadműveletei és csatái 1848-1849 

 
7.3.3 a) Szabadságharc Magyarországon 1848-1849 

- Pest-Buda 1848. március 15. 
b) A szabadságharc honvédhadserege 1848-1849 

- Magyarország vázlatos története 1823-1849 
- A szabadságharc nagy csatái: pákozdi csata, kápolnai csata első 

nap, kápolnai csata második nap, isaszegi csata, Budavár 
bevétele, komáromi csata, temesvári csata 
 

7.4.1 Magyarország az elnyomatás korában (1850-1867) 
 

7.4.2 Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914-ben 
- Európa 1914-ben 

 
7.4.3 Az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasága és kultúrája (1867-1914) 

- Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségei az 1910-ben 
- Az írni-olvasni tudók a XX. század elején 

 
7.4.4 a) Magyarország népei és nyelvei az 1910-es népszámlálás alapján 

- Magyarország gazdasága az 1910-es években 
- A békeszerződés története képekben 

b) A trianoni béke. Magyarország 1918-1922 
- Nem megvalósult területi igények 

 
7.4.5 a) A Magyar Szent Korona országainak fontosabb települései és 

közigazgatása az 1910-es években 
- Budapest székesfőváros 1910 körül 

b) Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában (időrendi 
áttekintés, képek) 
- A Magyar Szent Korona országainak ipara a XIX. század második 

felében 
- A Magyar Szent Korona országainak vasúthálózati fejlődése 1846-

tól 1914-ig 
 

8. Magyarország a legújabb korban 
 
 

8.1.1 A Magyar Tanácsköztársaság honvédő harcai 
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- Forradalmak Európában (1917-1923) 
- A magyar és szovjet vörös hadsereg helyzete 1919 áprilisában és 

júniusában 
 

8.1.2 A Magyar Tanácsköztársaság honvédő háborúja 
 

8.1.3 Holocaust Magyarországon 1944 
- Zsidótlanítási műveleti zónák Magyarországon 
- Budapest és környéke 

 
8.1.4 Hazánk felszabadítása 1944. IX. 23. – 1945. IV. 4. 

- Budapest felszabadítása 1944. XII. 24. – 1945. II. 13. 
 

8.1.5 a) Magyarország 1938-1945 
- A magyar népesség az új határok között 
- Budapest székesfőváros és környéke 1938-1945 

b) A II. világháború a Kárpát-medencében 
- Budapest ostroma 
- Magyarország 1938-1945 (időrendi áttekintés, képek) 

 
8.2.1 Magyarország fontosabb létesítményei 1945-1965 

 
8.2.2 a) 1956 Magyarország 

- Fontosabb események, helyszínek és csapatmozgások 
Magyarországon 

- Vidéki események 
- Győr 
- Miskolc 
- Képek 

b) 1956 Budapest 
- Fontosabb események, helyszínek és csapatmozgások 

Budapesten 
- Fővárosi események 
- A tüntetések útvonala 
- Fővárosi harcok 
- Képek 

 
II. Hangzó anyagok 

 
9-es történelemhez kapcsolódó anyagok 
 

Téma vagy cím     

Komoróczy Géza: Ókori 
Kelet 

    

Komoróczy Géza: Ókori 
Kelet 

    

Baláca     
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Baláca: Maecenas sört 
iszik 

    

Legendás harcosok-
rómaiak, Spárta, a fáraók 
hadserege 

    

Legendás harcosok-
vikingek, hunok, kelták 

    

A magyar koronázási 
jelvények 

    

A magyar koronázási 
jelvények 

    

A Vazul- ág     

A Vazul-ág     

Emese álma     

Honfoglalás     

Honfoglalás     

Honfoglalás     

István, a király     
István, a király     

Történelem I. –CD 
melléklet a tankönyvhöz 

    

10-es történelemhez kapcsolódó anyagok 

Téma vagy cím     

Történelem II.- Cd 
melléklet a tankönyvhöz 

    

Legendás harcosok- 
Templomos lovagok, aztékok, 
janicsárok 

    

Lovagkirályok-Zsigmond 
pl.  

    

Mátyás király könyvtára     

Mátyás király és a magyar 
reneszánsz 

    

Fejezetek a Rákóczi-
szabadságharcból 

    

Tatárjárás     

 
11-es történelemhez kapcsolódó anyagok 

Téma vagy cím     

Történelem III. –CD 
melléklet a tankönyvhöz 

    

Kossuth     

 
12-es történelemhez kapcsolódó anyagok 

Téma vagy cím     



 

123 
 

Híres csatahajók és 
tengeri csaták 

    

Történelem IV. –CD 
melléklet a tankönyvhöz 

    

Trianon (Koltay Gábor  
filmje) 

    

Magyarország a II. 
világháborúban 

    

II világháború     

II világháború-A kurszki 
csatától a partraszállásig, Az 
utolsó hónapok 

    

II. világháború-angliai 
csata. villámháború 

    

A holokauszt 
Magyarországon 

    

A holokauszt szemei     

A dunai exodus     
Soá napja(Dok. film a 

Bakony és a Balaton-felvidék 
zsidóságának deportálásáról) 

    

A napfény íze(Szabó 
István) 

    

Sorstalanság     
A zongorista     

Sztálin     

Magyarország 1944-1956     

Politika Magyarországon 
1944-1989 

    

Forró ősz a 
hidegháborúban-
Magyarország1956 

    

1956-os adattár     
1956-os adattár     

Hóhér, vigyázz!(Wittner 
Mária) 

    

XX. századi akták - Az 
1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc 
enciklopédiája 

    

A Kádár- korszak (1956-
1988) 

    

Velünk élő történelem      
Rendszerváltó évek     

A tanú     

Rubicon 1990-2001     
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Történelmi felvételi 
felkészítő 

    

Történelem felkészítő     

Európa  a megoldás     
Európa a megoldás     

Európa  a megoldás     

Európa Tanács     

Tizenkét csillag-Az EU 
története 

    

EuroPoly     
NatoPoly     

     

100 év-100 templom     

Templomik, mecsetek, 
zsinagógák 

    

Társadalomismeret 

Téma vagy cím     

Néma sikoly (dok. film az 
abortuszról) 

    

Nehéz döntés (játékfilm 
az abortuszról+vita) 

    

Döntsünk a holnapról!- 
Választási ismertető 

    

Döntsünk a holnapról! 
Tanári segédlet 

    

 
III.Tankönyvek, atlaszok 
 
Történelmi atlasz- a könyvtárban található, illetve minden diáknak kell, hogy 

legyen saját példánya. 
 
Tankönyvek:   
Száray Miklós :Történelem I-IV.  
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Vizuális kultúra 

ÖSSZESÍTETT TANESZKÖZ JEGYZÉK a rajz és vizuális kultúra tantárgy oktatásához 

 

A rajz, művészettörténet eszközei, anyagai, felszerelése 

 

 

Gép, állvány Modell, dia, poszter Rajzeszköz Anyag 

 
Diavetítő 

 
Edények, háztartási eszközök 

 
Vonalzó, táblai 

 
Műszaki rajzlap A/3 

Írásvetítő Gipszportré Körző, táblai Műszaki rajzlap A/4 

TV, videó magnó Ornamentika Szögmérő, táblai Félfamentes rajzlap A/3 

Videokamera Síklapú- és forgástestek  
(kocka, hasáb, henger, kúp, gömb, 
gúla) 

Rajztábla (puha, fenyő) A/3  Félfamentes rajzlap A/4 

Fénymásoló Kézi modellek: természeti- és 
geometrikus formák (vásárolt, 
házilag készített, gyűjtött) 

Farost rajztábla A/4 Színes papírkészlet 

Fényképezőgép Rajz- és műalkotások elemzése, 
diapozitív sorozat (érettségi). 

Rajztábla (puha, fenyő) A/2  Sima füzet 

 Művészeti szakkönyvek, lexikonok, 
albumok, folyóiratok 

Vastag ecset Gépírópapír 

 Tabló (poszter) Lapos ecset (széles) Hollótus 

A fotó eljárásokhoz nagyító, 
szárító, egyszerű laborálási 
eszközök  

Poszter Vizes edény Ragasztó 
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CD, rádió, magnetofon, 
mikrofon 

Filmek video kazettán Mappa Cellux 
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Számítógép-
konfiguráció nyomtatóval, 
szkennerrel  

Fóliakészlet: építészeti 
szerkezetek, alaprajzok, 
betűtípusok, vetületi- és 
axonometrikus rajzok 

Fa foglalatú ceruza 12-színű filctollkészlet 

Vetítőállvány  Ecset Hurkapálca 

Vetítővászon  Fekete rosttoll Film 

TV / video állvány  Rajztoll: tollhegy, tollszár Gyertya 

Modellasztal  Olló Hurkapálca 

Paraván (pl. léckeret, 
vászonborítással) 

 1 egyenes, 2 derékszögű 
vonalzó, 1 körző, 1 szögmérő 

Tus – fekete 

  Kis papírvágó kés (sniccer) Diófapác 

  12-színű vízfesték + 1 fehér 
tempera és/vagy 6-12-színű 
tempera 

Színes karton, duplex 
vagy triplex 

   Film 

   Ragasztószalag 

   Rajzszeg vagy csipesz 

   Tempera 

   Színes krepp-papír 

   Üres video kazetta, 
kazetta, CD 

   Üres fólia 

   Fóliaíró alkoholos 
filctoll 

   Színes kréta 
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A kézművesség taneszközei, anyagai, felszerelése 

 

Gép Eszköz Anyag  

 
Grafikai prés 

 
Festékező- és nyomóhengerek 

 
Nyomdafesték 
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Égetőkemence Üveglap Terpentin  

 Linómetsző készlet Petróleum  

 Olló Linóleum (metszésre 
alkalmas) 

 

 Tapétázó kés Folyékony ragasztó  

 Agyagtároló edény Fénymásoló papír  

 Tál gipszkeveréshez Műszaki rajzlap (DIPA) A/4  

 Műanyag mintázó-készlet Agyag  

 Vágóhuzal (drót) Földfesték  

 Üregelő hurok Textil  

Sodrófa és két vezetőléc Textilfesték  
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A 3.1. melléklete  Diapozitív jegyzék 

 

 

ŐSKOR 

 1.  Stonehenge, bronzkor 

 Forgóállvány mintázáshoz Viasz  

 Kés Gyapjú  

 Szövőkeret Fonal (fonásokhoz, lánc és 
vetülék) 

 

 Szádfa Gyöngy, damil  

 Villa Termések, növények, 
textilhulladék 

 

 Elektromos főzőlap Szappan (mosó)  

 Vasaló Papírmassza  

 Festéktároló-, viaszolvasztó 
edény 

Tapéta ragasztó  

 Lábos Vörösréz lemez  

 Merítő keret Zománcfesték  

 Lemezolló   
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 2.   Őskori lakóházak (pl. Çatal-Hüyük, Jerichó, Harappa, Mohendzso-Daro), Kr.e. 6000 k. 

 3.   Willendorfi Vénusz, felső paleolitikum, Kr.e. 30 000 k. (Bécs, Naturhistorisches Museum) 

 4.   Lausseli Vénusz (kődombormű), felső paleolitikum, Kr.e. 30 000 k. (Franciaország) 

 5.   Szegvár-Tűzkövesi “Sarlós isten”, újkőkor - Tiszai kultúra, (Szentes, Koszta József Múzeum) 

 6.   Kocsi alakú agyagedény Budakalászról, rézkor - Péceli kultúra, (Szentendre, Ferenczy Múzeum) 

 7.   Szkíta aranyszarvas Zöldhalompusztáról, vaskor Kr.e. 400 k. (Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum) (=MNM) 

 8.  Őskori barlangfestmények (lascaux-i, altamirai), felső paleolitikum Kr.e. 15 000 k. 

 

ÓKORI EGYIPTOM 

 9.  Gizai piramisegyüttes - kül. Kheopsz fáraó piramisa, óbirodalom, Kr.e. 2600–2500 k. 

10.  Ámon-Ré templom, középbirodalom, Kr.e. XVI–XII. sz. Karnak 

11.  II. Ramszesz sziklatemploma, újbirodalom, Kr. e. 1300 k. Abu-Szimbel 

12.  Írnok (festett mészkő), óbirodalom, Kr. e. III. ée (Párizs, Louvre) 

13.  Falusi bíró, óbirodalom, Kr. e. III. ée  (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

14.  Nofretete fejszobra, Kr.e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen - Charlottenburg) 

15.  Anubisz szobra, Tutenchamon sírjából, Kr.e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

16.  Echnaton fáraó családjával (kődombormű), Aton kultusz, Kr. e. 1360 k. (Berlin, Staatliche Museen) 

17.  Medumi ludak (falfestmény), óbirodalom, Kr.e. 2550 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

18.  Halastó, thébai sír (falfestmény), Kr.e. 1400 k. (London, British Museum) 

19.  Fáraó vadászaton, thébai (falfestmény), Kr.e. XIV. sz. (London, British Museum) 

20.  Tutenchamon arany halotti maszkja, Kr.e. 1340 k. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

21.  Bútorok Tutenchamon sírleletéből (pl. Tutenchamon fáraó trónusa), Kr.e. XIV. sz. (Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

 

ÓKORI MEZOPOTÁMIA 

22.  Mezopotámiai város alaprajza (pl. Ur, Uruk, Ebla) 
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23.  Zikkurat, Kr.e. 2000 e. Ur 

24.  Lamassu (kapuőrző démon), Kr.e. VIII. sz. (Berlin, Staatliche Museen) 

25.  Babiloni Istaar kapu, Kr.e. 570 k. (Berlin, Staatliche Museen) 

26.  Alabástrom női fej Urukból, Kr.e. 2800 k. (Bagdad, Irak Múzeum) 

27.  Bikafejes hárfa Urból, Kr.e. 2500 k. (Bagdad, Irak Múzeum) 

28.  Gudea, Lagas uralkodója italáldozatot mutat be, Kr.e. 2120. (Párizs, Louvre) 

29.  Sumér ékírásos tábla (vagy pecsételőhenger), Kr.e. 2000 k. (London, British Museum) 

 

ÓKORI GÖRÖGORSZÁG 

30.  Knósszoszi palota, Kr.e. XVI. sz. Kréta 

31.  Mükénei fellegvár (kül.: Oroszlános kapu), Kr.e XIV–XIII. sz. 

32.  Parthenon - Pheidiasz, Kr.e. V. sz. Athén 

33.  Egy görög lakóház alaprajza 

34.  Egy görög színház (pl. delphoi vagy epidauroszi színház) 

35.  Athéni akropolisz, Kr.e. 447–434. - kül. Niké-templom, Erechteion 

36.  Zeusz oltár, Kr.e. 180. (Berlin, Pergamon Múzeum) 

37.  Kurosz szobor Athénból, Kr.e. 600 k. (New York, Metropolitan Museum) 

38.  Mürón: Diszkoszvető, Kr.e. 450 k. (Róma, Museo Vaticano) 

39.  Polükleitosz: Lándzsavivő, Kr.e. 450–440 k. (Nápoly, Museo Nazionale) 

40.  Praxitelész: Knidoszi Aphrodité, Kr.e. 350–340. (Róma, Museo Vaticano) 

41.  Delphoi kocsihajtó, Kr.e. 470 k. (Delphi Múzeum) 

42.  Szamothrakéi Niké, Kr.e. 200 k. (Párizs, Louvre) 

43.  Rodoszi Athanadórosz, Agészandrosz és Polüdórosz: Laokoón Kr.e. II. sz. (Róma, Museo Vaticano) 

44.  Egy feketealakos vázakép (pl. Dionüszosz és bakchánsnők ábrázolással, Párizs, Bibliothčque Nationale) 

45.  Egy vörösalakos vázakép (pl. Orvietói kehely-kratér Héraklész és társai, Párizs, Louvre) 
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46.  Pergamoni Héphaiszteón padlómozaikja, Kr.e. 150 k. (Berlin, Staatliche Museen) 

 

ETRUSZK, RÓMAI 

47.  Etruszk sírszarkofág házaspár portréjával, Kr.e. 625. (Róma, Museo Nazionale, Villa Giulia) 

48.  Falfestmény a “Leopárdok sírkamrájából”, Kr.e. 480–470. Tarquinia 

49.  Colosseum, 70–90. Róma 

50.  Pantheon, 118–128 k. Róma 

51.  Vettiusok háza, I. sz. Pompei 

52.  Vesta-templom, I. sz. Róma 

53.  Római vízvezeték (pl. Segovia, Nimes) 

54.  Forum Romanum rekonstrukció 

55.  Egy pannóniai római kori település (pl. Aquincum - Budapest) 

56.  Traianus oszlopa, 110 k. Róma 

57.  Constantinus diadalíve, 312–315 k. Róma 

58.  Augustus szobra, I. sz. Róma 

59.  Marcus Aurelius bronz lovasszobra, 170 k. (Róma, Museo Capitolino) 

60.  Egy római portrészobor (pl. Caligula, Brutus, Vespasianus, Constantinus) 

61.  A Misztérium villa falfestmény (egy részlete), Kr.e. I. sz. 2/3. 

 

KORAKERESZTÉNY 

62.  Santa Sabina, 422–432. Róma 

63.  San Giovanni in Fonte keresztelőkápolna, V. sz. Ravenna 

64.  San Apollinare in Classe és mozaikjai, VI. sz. Ravenna 

65.  Palotakápolna, 805. Aachen 

66.  Jó pásztor, mozaik, V. sz. Ravenna, Galla Placidia 
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67.  Durrow-i Kódex, 7. sz. vagy a Kellsi kódex, VIII. sz. (Dublin, Trinity College) 

68. Szent Máté, aacheni mester miniatúrája, 800 k. (Bécs, Schatzkammer) vagy Szent Máté, reimsi mester miniatúrája, 830 k. 
(Epernay, Bibliothčque Municipale) 

 

NÉPVÁNDORLÁS KORA 

69.  Viking hajó (Oseberg), 820 k. (Oslo, Egyetemi Múzeum) 

70.  Galgóci tarsolylemez, X. sz. (MNM) 

71.  Nagyszentmiklósi kincs, 800 k. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

72.  Sankt galleni kolostor tervrajza 830 k. (Sankt Gallen, könyvtár) 

73.  Szarmata korongos fibula, III. sz. (MNM) 

74.  (Szeged-nagyszéksósi) hun fejedelmi lelet cikáda-fibulái, IV. sz. (MNM) 

75.  Germán sasfibula, VI. sz. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum) 

76.  Avar szíjvég (pl. klárafalvi - Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 

77.  Fejedelmi szablya markolata (Attila kard) X. sz. (Bécs, Schatzkammer) 

78.  Honfoglaló magyarok öltözete, rekonstrukció, (MNM) 

 

BIZÁNC 

79.  Hagia Sophia, VI. sz. Konstantinápoly 

80.  San Vitale, 532–547. és mozaikjai, 574 k. Ravenna 

81.  Szófia Székesegyház, XI. sz. Kijev 

82.  Jézus születése templom, XIV. sz. Szuzdal 

83.  Nikopeia Istenanya, X. sz. (Velence, San Marco) 

84.  Trónoló Istenanya, 1280 k. (Washington, National Gallery of Art) 

85.  (Andrej) Rubljov: Szentháromság, 1430 k. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija) 

86.  Sztaurotéka, X. sz. (Limburg, Székesegyházi Kincstár) 

87.  Illés próféta, XIV. sz. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija) 



 

135 
 

 

ROMANIKA 

88.  Maria Laach, bencés templom, XI–XIII. sz. (Koblenz mellett) 

89.  Pisai dóm, XI-XIII. sz. 

90.  Pontigny-i ciszterci templom, 1140–1170 

91.  Szt. Mihály templom, 1033. Hildesheim 

92.  Bencés apátság altemploma, XI. sz. Tihany 

93.  Bencés apátsági templom, XIII. sz. Ják 

94.  Ciszterci templom, XIII. sz. eleje, Bélapátfalva 

95.  Csempeszkopácsi plébániatemplom, XIII. sz. 2/2 

96.  Szent István szarkofágja, XI. sz. (Székesfehérvár, István Király Múzeum) 

97.  Moissac-i St. Pierre templom déli kapuzata, 1115 e. Moissac 

98.  Háromkirályok dombormű, XII. sz. a pisai dóm bronzkapujáról 

99.  Sámson, dombormű, XII. sz. 2/2. (Pécs, Székesegyházi Kőtár) 

100. Maiestas Domini, 1123 k. Clemente apszisából, (Barcelona, Katalán Múzeum) 

101. Koronázási palást, XI. sz. (MNM) 

102. Bayeux-i kárpit, 1080 k. (Bayeux, Bibliothéque Municipale) 

103. Magyar Szent Korona, XI–XIII. sz. (Parlament, Budapest) 

104. Királyfej Kalocsáról, XIII. sz. (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria =MNG) 

105. Desiderius apát, falfestmény, 1087 e. (Montecassino, Sant Angelo in Formis) 

106. Winchesteri biblia (H-iniciálé), 1150–1160. (Winchester, Cathedral Library) 

107. Egy limoges-i zománcdíszítésű tárgy (pl.:Geoffroi Plantagenet gróf le mans-i sírlapja, 1150-től vagy egy evangélium kötéstáblája, 
Párizs, Musée Cluny) 

 

GÓTIKA 
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108. St. Denis templom, 1140–1144. Párizs 

109. Párizsi Notre Dame, 1163–1250 

110. Amiens-i székesegyház, 1236– (1389) 

111. Chartres-i székesegyház, 1194–1220 

112. Ca d’Oro palota, XV. sz. Velence 

113. Cambridge-i King’s College Chapel 1446–1515 

114. Szent Vitus székesegyház, XIV. sz. Prága 

115. Nyírbátori (ma) református templom, XV. sz. vége 

116. Veleméri templom, XIV. sz. 

117. Vajdahunyad vár, XV. sz. Vajdahunyad 

118. Angyal a reimsi székesegyház nyugati kapuzatáról, XIII. sz. 1/2. 

119. Utolsó ítélet, XV. sz. 1/2. Kassa, Szent Erzsébet templom északi kapuzata 

120. Uta és Ekkehard szobra, 1250. Naumburg, dóm 

121. Veit Stoss: Mária oltár, 1477–1483 k. Krakkó, Mária templom 

122. A budavári gótikus szoborlelet emlékei (pl.: Szakállas férfifej vagy Lovag és apródja) 1420–1430. (Budapesti Történeti Múzeum = 
BTM) 

123. Kolozsvári Márton és György: Szent György, bronz, 1373. (Prága, Národni Galeri) 

124. Chartres-i katedrális üvegablakai (pl. Mária halála), XIII. sz. 

125. Cimabue: Trónoló Madonna, XIII. sz. vége (Firenze, Uffizi) 

126. Giotto: Szent Ferenc élete, freskósorozat, XIII. sz. vége (Assisi, San Francesco) 

127. Simone Martini, Lippo Memmi: Angyali Üdvözlet, 1323. (Firenze, Uffizi) 

128. Kolozsvári Tamás: Kálvária, 1427. (Esztergom, Keresztény Múzeum) 

129. M.S. Mester: Selmecbányai oltárképei, 1508. kül. Mária és Erzsébet találkozása, (MNG) 

130. Lőcsei Pál: Lőcsei Szent Jakab templom főoltára, 1508–1517 

131. Wilton diptichon, 1400 k. (London, National Gallery) 
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132. Avignoni Pietŕ, XV. sz. (Párizs, Louvre) 

133. Limbourg fivérek: Május, Berry herceg hóráskönyvéből, 1410 k. (Chantilly, Musée Condée) 

134. Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz. 1/2 (Róma, Museo Vaticano; New York, Morgan Library; Szentpétervár, Ermitázs) 

135. Képes Krónika, 1360 k. (Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár =OSZK) 

136. Szent László fejereklyetartó, 1425 e. (Győr, Székesegyház) 

137. Suki-kehely, XV. sz. közepe (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár) 

138. Az egyszarvú legendája, gobelin-sorozat, (Párizs, Musée Cluny) 

139. Szent László legenda, 1420-as é. (Kakaslomnic) 

140. Muránói üvegtárgy (pl. Baldovierik esküvői edénye) XV. sz. (Murano, Üvegmúzeum) 

 

RENESZÁNSZ 

141. Santa Maria del Fiore, 1296–1436. Firenze 

142. (Filippo) Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti, 1421 k. Firenze 

143. (Benedetto) da Maiano - Cronaca: Palazzo Strozzi, 1498–1508. Firenze 

144. (Mario) Coducci: San Zaccaria templom, 1481-től Velence 

145. (Donato) Bramante: Tempietto 1502–1505 k. Róma, (San Pietro in Montorio kolostor) 

146. (Andrea) Palladio: Villa Rotonda, 1550 u. Vicenza mellett 

147. (Antonio da Sangallo)-Michelangelo: Palazzo Farnese, 1514–1550. Róma 

148. Egy Loire-menti reneszánsz kastély (pl.: Chenanceaux, Chambord vagy Blois) 

149. Vaszilij Blazsennij székesegyház, XVI. sz. Moszkva 

150. Budai vár és királyi palota, XIV–XVI. sz. és XVIII. sz., XIX/XX. sz. 

151. Visegrádi királyi palota, XIV–XV. sz. 

152. Bakócz-kápolna, 1506–1507. Esztergom 

153. Sárospataki vár, XVI–XVII. sz. 

154. (Lorenzo) Ghiberti: A firenzei Battistero bronzkapuja (Porta del Paradiso), 1430-as é. 
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155. Donatello: Gattamelata lovasszobra, bronz, 1447–1453 k. (Padova) 

156. (Andrea del) Verocchio: Colleoni zsoldosvezér lovasszobra, 1480-as é. (Velence) 

157. Michelangelo (Buonarotti): Pietŕ, márvány, 1498. (Róma, San Pietro) 

158. Michelangelo (Buonarotti): Dávid, 1504. (Firenze, Accademia) 

159. Michelangelo (Buonarotti): Lorenzo Medici síremléke, 1525. (Firenze, San Lorenzo templom sekrestyéje)  

160. Donatello: Dávid, 1430–1435. (Firenze, Museo Nazionale) 

161. Visegrádi Madonna, 1480 k. (Visegrád, Mátyás Király Múzeum) 

162. Massaccio: Szentháromság, freskó, 1427 k. (Firenze, Santa Maria Novella) 

163. Fra Angelico: Krisztus levétele a keresztről, 1437–1440. (Firenze, Museo San Marco) 

164. (Paolo) Uccello: A vízözön, 1450. (Firenze, Santa Maria Novella) 

165. Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, 1470 k. (Urbino, Palazzo Ducale) 

166. (Hans) Memling egy portréja (pl.: Maria Maddalena, 1472. New York, Metropolitan Museum of Art vagy Maarten van 
Nieuwenove, 1487. Brugge, Hans Memlingmuseum) 

167. (Sandro) Botticelli: Vénusz születése, 1485 k. (Firenze, Uffizi) 

168. (Carlo) Crivelli: Angyali üdvözlet, 1486. (London, National Gallery) 

169. (Andrea) Mantegna: Szent Sebestyén vértanúsága, 1485. (Párizs, Louvre) 

170. (Andrea) Mantegna: Pietŕ, 1506. (Milánó, Brera) 

171. Leonardo (da Vinci): Utolsó vacsora, 1495–1497. (Milánó, Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriuma) 

172. Leonardo (da Vinci): Szent Anna harmadmagával, 1498. (London, National Gallery) 

173. Leonardo (da Vinci): Mona Lisa, 1503–1505. (Párizs, Louvre) 

174. Leonardo (da Vinci): Vázlatok az emberalak tanulmányozásához vagy más tanulmányrajz 

175. Raffaello (Santi): Esterházy Madonna, 1507–1508. (Budapest, Szépművészeti Múzeum =SZM) 

176. Raffaello (Santi): Athéni iskola, freskó, 1509–1510. (Vatikán, Stanza della Segnatura) 

177. Michelangelo (Buonarroti): Utolsó ítélet, freskó, 1537–1541. Vatikán, (Capella Sistina) 

178. Giorgione: A Vihar, 1506 k. (Velence, Accademia) 



 

139 
 

179. Tiziano (Vecellio): Urbinói Vénusz, 1538. (Firenze, Uffizi) 

180. (Jacopo) Tintoretto: Szent Márk holttestének elvitele, 1562 k. (Velence, Accademia) 

181. (Paolo) Veronese: A kánai menyegző, 1563. (Párizs, Louvre) 

182. Erény freskók, 1495 k. (Esztergom, Vármúzeum) 

183. (Benvenuto) Cellini: Sótartó, 1543. (Bécs, Hofmuseum) 

184. Nyírbátori stallum, 1511. (MNM) 

185. Kályhacsempe Mátyás alakjával Budáról, 1490 e. (BTM) 

186. Egy kódex címlapja (pl. Philostratus-kódex a Bibliotheka Corviniana-ból, OSZK) 

187. Van Eyck (fívérek): A bárány imádása oltár, 1426–1432. (Genti oltár) 

188. (Jan) Van Eyck: Arnolfini házaspár, 1433. (London, National Gallery) 

189. (Rogier) van der Weyden: Angyali üdvölet, (Párizs, Louvre) 

190. (Hugo) van der Goes: Portinari oltár, 1475 k. (Firenze, Uffizi) 

191. (Hieronymus) Bosch: Szénásszekér, 1480–1485. (Madrid, Prado) 

192. (Hieronymus) Bosch: Gyönyörök kertje, triptichon, 1510 k. (Madrid, Prado) 

193. (Albrecht) Dürer: Önarckép, 1498. (Madrid, Prado) 

194. (Albrecht) Dürer: Melankólia, rézmetszet, 1514. (Berlin, Staatliche Museen) 

195. (Mathias) Grünewald: Keresztrefeszítés az isenheimi oltárról, 1515. (Colmar, Múzeum) 

196. ifj. (Hans) Holbein: (Jean de Dinteville és Georges de Selve) francia követek képmása, 1533. (London, National Gallery) 

197. (Albrecht) Altdorfer: Nagy Sándor csatája, 1529. (München, Alte Pinakothek) 

198. (Francesco Maria) Parmigianino: Hosszúnyakú Madonna, 1540 e. (Firenze, Uffizi) 

199. Id. (Pieter) Bruegel: Téli vadászat, 1565. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

200. Id. (Pieter) Bruegel: Parasztlakodalom, 1567. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

201. El Greco: Krisztus az olajfák hegyén, 1579 u. (SZM) 

202. (Angelo) Bronzino: Toledói Eleonóra, XVI. sz. vége (Firenze, Uffizi) 
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BAROKK 

203. Giacomo della Porta: Il Gesú homlokzata, XVI. sz. vége Róma 

204. (Lorenzo) Bernini: Szent Péter tér, 1656-tól Róma 

205. (Francesco) Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane, 1667. Róma 

206. (Jules Hardouin)-Mansart: A Versailles-i palota, 1678 u. 

207. Melki bencés apátság, 1702-től 

208. Drezdai Zwinger, 1711–1722 

209. Győri karmelita templom, 1721–1729 

210. Esterházy-kastély, XVIII. sz. Fertőd 

211. Santa Maria templom, XVIII. sz. Mexikó 

212. Fellner Jakab: Líceum 1764. Eger 

213. (Lorenzo) Bernini: Szent Teréz extázisa, márvány, 1647–1652. (Róma, S. Maria della Vittoria) 

214. (Étienne) Falconet: I. Péter orosz cár lovasszobra, 1766–1782. (Szentpétervár) 

215. Krucsay-oltár, 1729–1731. Nyírbátor, minorita templom 

216. (Georg Raphael) Donner: Szent Márton és a koldus, 1735. (Pozsony, Szt. Márton plébániatemplom főoltára) 

217. (Pieter Pauwel) Rubens: Amazonok harca, 16l8. (München, Alte Pinakothek) 

218. (Pieter Pauwel) Rubens: Párisz ítélete, 1632–1635. (London, National Gallery) 

219. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A lövészegylet kivonulása (Éjjeli őrjárat), 1642. (Amsterdam, Rijksmuseum) 

220. Rembrandt (Harmensz van Rijn): A három kereszt, (rézkarc) 1662. 

221. Rembrandt (Harmensz van Rijn): Önarckép, 1665. (Köln, Wallraf Richartz-Museum) 

222. (Diego) Velazquez: Breda átadása, 1635–1636. (Madrid, Prado) 

223. (Diego) Velazquez: Udvarhölgyek, 1656–1657. (Madrid, Prado) 

224. Vermeer van Delft: Festő és modellje, 1665–1670. (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

225. Vermeer van Delft: Tejet öntő lány, 1658–1660. (Amszterdam, Rijksmuseum) 

226. (Michelangelo da) Caravaggio: Szent Pál megtérése, 1660 k. (Róma, S. Maria del Popolo) 
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227. (Georges de) La Tour: A születés, XVII.sz. 1/2. (Rennes, Musée de Beaux Arts) 

228. (Pieter) Claesz: Csendélet sonkával, 1647. (Szentpétervár, Ermitázs) 

229. A sárvári vár dísztermének mennyezetfestményei, 1653. 

230. (Andrea) Pozzo: Szent Ignác megdicsőülése, 1691–1694. Róma, San Ignazio mennyezetfreskója 

231. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 1712. (MNG) 

232. (Antoine) Watteau: Kirándulás Cythere szigetére, 1717. (Párizs, Louvre) 

233. (Thomas) Gainsborough: A művész lányai, 1750-es é. 2/2. (London, National Gallery) 

234. Canaletto: A drezdai Altmarkt, 1751. (Drezda, Gemäldegalerie) 

235. (Giovanni Battista) Tiepolo: Freskó a würtzburgi érseki palotából, 1753. 

236. (Franz Anton) Maulbertsch: A pásztorok imádása, 1758. (Sümeg, r.k. plébániatemplom) 

237. (Franz) Sigrist: A négy fakultás, 1781. Eger, Líceum 

238. Chippendale bútorok 1740–1780. (pl.: könyvszekrény vagy szék fonadékos háttámlával) 

 

KLASSZICIZMUS 

239 British Museum, 1823–1844. London 

240. Péchy Mihály: Nagytemplom 1805–1821. Debrecen 

241. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, 1837–1847. Budapest 

242. Hild József: Főszékesegyház, 1839–1856. Esztergom 

243. (Antonio) Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1789–1805. (Bécs, Augustinerkirche) 

244. (Jean Antoine) Houdon: Voltaire, 1781. 

245. Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei (Pásztorlányka), 1820–1822. (MNG) 

246. (Jacques-Louis) David: A Horatiusok esküje, 1784. (Párizs, Louvre) 

247. (Jean Auguste-Dominique) Ingres: A nagy odaliszk, 1814. (Párizs, Louvre) 

248. Id. Markó Károly: Visegrád, 1828. (MNG) 

249. Egy Wedgwood kerámia a XIX. sz. elejéről (pl. váza, 1805. London, Victoria & Albert Museum) 
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250. Copf stílusú bútorok (pl.: kétajtós szekrény 1790 k. vagy felnyitható öltözőasztal XVIII. sz. vége Budapest Iparművészeti Múzeum) 

 

ROMANTIKA, REALIZMUS 

251. Parlament, 1840–1865. London 

252. Kristálypalota 1851. - Londoni világkiállítás fotója 

253. Operaház, 1860–1875. Párizs 

254. (Alexander) Eiffel: Eiffel torony, 1889. Párizs 

255. Feszl Frigyes: Vigadó, 1859–1865. Budapest 

256. Ybl Miklós: Operaház, 1875–1884. Budapest 

257. Steindl Imre: Országház, 1885–1894. Budapest 

258. A budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom (Mátyás templom), XIII-XV. sz. – 1874–1896. Schulek Frigyes - restaurálás 

259. (François) Rude: Marseillaise, 1836. Párizs 

260. Izsó Miklós: Táncoló paraszt, terrakotta, 1870. (MNG) 

261. (Fancisco) Goya: 1808. május 3. 1814. (Madrid, Prado) 

262. (Caspar David) Friedrich: Vándor a ködtenger felett, 1818 k. (Hamburg, Kunsthalle) 

263. (Théodore) Gérciault: A Medúza tutaja, 1818–1819. (Párizs, Louvre) 

264. (William) Blake: A teremtő, 1826. (Manchester, Whiteworth Gallery) 

265. (Eugčne) Delacroix: A szabadság vezeti a népet, 1831. (Párizs, Louvre) 

266. (William) Turner: Gőzhajó a hóviharban, 1842. (London, Tate Gallery) 

267. (John) Constable: Fatörzstanulmány, 1821 k. (London, Victoria & Albert Museum) 

268. (Honoré) Daumier: Rue Transnonain, 1834. (litográfia) 

269. (Pavel Andrejevics) Fedotov: Leánykérőben, 1848. (Moszkva, Tretyakovszkaja Galerija) 

270. (Gustave) Courbet: Bonjour Monsieur Courbet, 1854. (Montpellier, Musée Fabre) 

271. (Jean-François) Millet: Kalásszedők, 1857. (Párizs, Louvre) 

272. (Ilja) Repin: Hajóvontatók a Volgán, 1873. (Szentpétervár, Russzkij Muzej) 
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273. Borsos József: Nemzetőr, 1848. (MNG) 

274. Madarász Viktor: Hunyadi László siratása, 1859. (MNG) 

275. Székely Bertalan: Egri nők, 1867. (MNG) 

276. Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók, 1871. (MNG) 

277. Szinyei Merse Pál: Majális, 1873. (MNG) 

278. Barabás Miklós: Bittó Istvánné, 1874. (MNG) 

279. Paál László: Út a fontenebleau-i erdőben, 1876. (MNG) 

280. Zichy Mihály: lllusztráció a “Hídavatás”-hoz, 1877 u. (MNG) 

281. Benczúr Gyula: Buda visszafoglalása, 1896. (MNG) 

282. Lotz Károly: A zene apoteózisa, 1883–1884. (Budapest, Operaház mennyezetképe) 

 

IMPRESSZIONIZMUS, POSZTIMPRESSZIONIZMUS 

283. (Edouard) Manet: Reggeli a szabadban, 1863. (Párizs, Louvre) 

284. (Edouard) Manet: Claude Monet csónakműtermében fest (A bárka), 1874. (München, Neue Pinakothek) 

285. (Claude) Monet: A felkelő nap impressziója, 1872. (Párizs, Louvre) 

286. (Claude) Monet: A roueni székesegyház, 1894. (Párizs, Louvre) 

287. (Edgar) Degas: Balettiskola, 1874. (Párizs, Louvre) 

288. (Auguste) Renoir: A Moulin de la Galette, 1876. (New York, J.H. Whitney Gyűjtemény) 

289. (Georges) Seurat: Vasárnap délután, 1884-1886. 

290. (Paul) Cézanne: Mont-Sainte-Victoire, 1885–1887. (London, Courtauld Institute) 

291. (Paul) Cézanne: Csendélet korsóval és gyümölcsökkel, 1887–1895. (Oslo, Nationalgalerie) 

292. (Vincent) van Gogh: Önarckép, 1890. (Párizs, Jeu de Paume) 

293. (Vincent) van Gogh: Út ciprusokkal (Országút éjjel), 1890. (Otterlo, Kröller-Müller Gyűtemény) 

294. (Paul) Gauguin: Mi újság? (Tahiti nők), 1892. (Drezda, Gemäldegalerie Neue Meister) 
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EKLEKTIKA, SZECESSZIÓ, SZIMBOLIZMUS 

295. (William) Morris–(Philip) Webb: Vörös ház, 1859. London 

296. (Antonio) Gaudi: Sagrada Familia, 1884-től Barcelona 

297. (Victor) Horta: Tassel-ház, 1892–1893. Brüsszel 

298. (Charles Rennie) Mackintosh: Glasgow-i Művészeti Iskola, 1898 k. 

299. (Joseph-Maria) Olbrich: A bécsi szecesszió épülete, 1898–1899. Bécs 

300. Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum, 1893–1897. Budapest 

301. Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, 1899–1902. Budapest 

302. Schikedanz Albert: Szépművészeti Múzeum, 1899–1906. Budapest 

303. Márkus Géza: Cifra palota, 1902. Kecskemét 

304. Kós Károly-Zrumecky Dezső: Madárház, 1908–1909. Budapesti Állatkert 

305. Medgyaszay István: rákosmulyadi r.k. templom, 1910 

306. Lajta Béla: Rózsavölgyi-ház, 1911–1912. Budapest 

307. (Auguste) Rodin: A csók, 1894. Párizs, Rodin Múzeum 

308. Fadrusz János: Mátyás király emlékmű, 1895–1902. Kolozsvár 

309. Mednyánszky László: Csavargófej, 1908–1910. (MNG) 

310. (Edward) Burne-Jones: A rémfej, 1887. (Stuttgart, Staatsgalerie) 

311. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Ezek a hölgyek, 1895. (SZM) 

312. (Henri de) Toulouse-Lautrec: Jane Avril, (litográfia) 1893. (Albi, Musée d’Albi) 

313. (Gustav) Klimt: Judith, 1901. (Bécs, Österreichische Galerie) 

314. (Edvard) Munch: Sikoly, 1893. 

315. (Amadeo) Modigliani: Leányfej (Jeanne Hébuterne arcképe szemből), 1918. (Bern, mgt) 

316. Rippl-Rónai József: Kalitkás nő, 1892. (MNG) 

317. Ferenczy Károly: Madárdal, 1893. (MNG) 

318. Hollósy Simon: Rákóczi-induló, 1899. (MNG) 
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319. Gulácsy Lajos: A varázsló kertje, 1904. (MNG) 

320. Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907. (MNG) 

321. Csontváry Kosztka Tivadar: Taormina,  (MNG) 

322. Fényes Adolf: Babfejtők, 1904. (MNG) 

323. Vaszary János: Lovasok a kastély parkjában, 1919. (MNG) 

324. Csók István: A keresztapa reggelije, 1932. (MNG) 

325. Rippl-Rónai József–Róth Miksa: Az Ernst Múzeum üvegablaka, 1912. Budapest 

326. Nagy Sándor: Kádár Kata, 1913. (üvegablak) Marosvásárhely, Kultúrpalota 

327. Thonet bútorok, 1851-től (pl.: Thonet hajlított hintaszéktípusa 1860, vagy Thonet kerek ülésű standard széke, 1859. 
évi típus) 

328. Henry van de Velde bútorai (pl. szecessziós szék és asztal 1895-ből) 

329. A pécsi Zsolnay gyár egy tárgya a századfordulóról 

 

XX. SZÁZAD ELSŐ FELE 

330. (Louis) Sullivan: Carson, Pirie és Scott áruház, 1899–1904. Chichago 

331. (Rudolf ) Steiner: II. Goetheaneum, 1922–1926. Dornah 

332. (Peter) Behrens: Hoechst festékgyár, 1920–1925. Berlin 

333. (Walter) Gropius: A Bauhaus központi épülete, 1925–1926. Dessau 

334. (Gerrit Thomas) Rietveld: Schroeder-ház, 1924. Utrecht 

335. (Frank Lloyd) Wright: Vízesésház, 1936. Bear Run, (Pennsylvania) 

336. Hajós Alfréd: Margitszigeti Sportuszoda, 1930. Budapest 

337. Árkay Aladár és Bertalan: Városmajori templom, 1932. Budapest 

338. Molnár Farkas: Társasház, 1936. Budapest 

339. (Maurice de) Vlaminck: A vörös fák, 1906. (Párizs, Musée National d'Art Moderne) 

340. (Henri) Matisse: A vörös desszert, 1908. (Szentpétervár, Ermitázs) 
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341. (Pablo) Picasso: Az avignoni kisasszonyok, 1907. (New York, Museum of Modern Art) 

342. (Pablo) Picasso: Guernica, 1937. (Barcelona) 

343. (Georges) Braque: A portugál nő, 1911. (Basel, Kunstmuseum) 

344. (Fernand) Léger: A lépcső, 1913. (Zürich, Kunsthaus) 

345. (Jean) Gris: Kávéházi csomag, kollázs, 1914. (Ulm, Museum) 

346. (Umberto) Boccioni: Az izmok dinamizmusa, bronz, 1913. (New York, Museum of Modern Art) 

347. (Marcel) Duchamp: Lépcsőn lemenő akt, 1912. (Philadelphia, Museum of Modern Art) 

348. (Marcel) Duchamp: Forrás, 1917. (elveszett) 

349. (Giacomo) Balla: A hegedűs keze, 1912. (Eric Estoric Gyűjtemény) 

350. Ernst Ludwig Kirchner: Az utca, 1913. (New York, Museum of Modern Art) 

351. (Franz) Marc: A kék ló, 1911. (München, Lenbachhaus) 

352. (Constantin) Brancusi: Alvó Múzsa, 1916. (Párizs, Musée d'Art Moderne) 

353. (Hans) Arp: Az erdő, festett fa, 1916. (London, Roland Pevsner Gyűjtemény) 

354. (Vaszilij) Kandinszkij: Sárga, piros, kék, 1925. (Párizs, Nina Kandinszkij Gyűjtemény) 

355. (Paul) Klee: Őszi hely, akvarell, 1921. (magántulajdon) 

356. (Vlagyimir) Tatlin: A III. Internacionálé emlékmű famodellje, 1920. (elpusztult) 

357. (Kazimir) Malevics: Vörös négyzet, 1914. (Szentpétervár, Russzkij Muzej) 

358. (Piet) Mondrian: Kompozíció: Szürke struktúra színes síkokkal, 1918. (Zürich, Max Bill Gyűjtemény) 

359. (Man) Ray: Lautréaumont mondásának illusztrációja, a Minotaure folyóiratból, 1933 

360. (Marc) Chagall: Az én kis falum, 1911. (New York, Museum of Modern Art) 

361. (Giorgio de) Chirico: Aggódó múzsák, 1917. (München, Bayerische Gemäldesammlung) 

362. (René) Magritte: A szóhasználat I. Ez nem pipa, 1928–1929. (New York, mggy.) 

363. (Alexander) Dejneka: Pétervár védői, 1928. (Moszkva) 

364. (Méret) Oppenheim: Prémes csésze, 1936. (New York, Museum of Modern Art) 

365. (Salvador) Dali: A polgárháború előérzete, 1936. (Philadelphia Museum of Art) 
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366. Nemes Lampérth József: Háttal álló női akt, 1916. (Budapest, MNG) 

367. Nagy István: Csíki táj, 1920-as é. (MNG) 

368. Kassák Lajos: Képarchitektúra, fametszet, 1922. (Pécs, Janus Pannonius Múzeum) 

369. Moholy-Nagy László: Fényrekvizítum, 1922–1930. (Eindhoven, Stedelijk van Abbe Museum) 

370. Szőnyi István: Zebegényi temetés, 1928. (Zebegény, Szőnyi Múzeum) 

371. Bernáth Aurél: Tél, 1929. (mgt) 

372. Derkovits Gyula: Viharban, 1931. (mgt) 

373. Medgyessy Ferenc: Anya, 1932. (MNG ) 

374. Vajda Lajos: Ezüst gnóm, 1940. (MNG)  

375. Egry József: Napfelkelte, 1940. (MNG) 

376. Bauhaus-ban tervezett tárgy (pl.: Brauer Marcel: “funkcionalista” szék 1922 vagy csőszék 1926) 

377. Mies van der Rohe bútor (pl.: “Barcelona szék” 1929. vagy “MR”-szék típusforma 1926.) 

 

A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELE 

378. Le Corbusier: Nagy lakóház, 1945–1952. Marseille 

379. Le Corbusier: Ronchamp-i kápolna, 1955 

380. (Alvar) Aalto: Községháza, 1949–1953. Säynätsalo 

381.  (Pier Luigi) Nervi: Sportcsarnok, 1956–1957. Róma 

382. (Frank Lloyd) Wright: Guggenheim Múzeum, 1946–1958. New York 

383. (Tange) Kenzo: Olimpiai csarnokok, 1964. Tokio 

384. (Otto) Frey: Olimpiai csarnok, 1968–1972. München 

385. (Renzo Piano - Richard Rogers): Pompidou központ, 1971–1977. Párizs 

386. (SITE): BEST áruház 1975. Houston, Texas 

387. (Friedrich) Hundertwasser: Bécsi (Löwengassei) lakóház, 1980–1982. Bécs 

388. Makovecz Imre: A Művelődés Háza, 1976–1982. Sárospatak 
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389. (Marino) Marini: Ló és lovas, fa, 1949–1950. (Zürich, Krayenbühl Gyűjtemény) 

390. (Alberto) Giacometti: Az erdő, (bronz) 1950. (Duisburg, Wilhelm Lehmbruck Gyűjtemény) 

391. (Henry) Moore: Kétrészes fekvő alak, (bronz) 1959. (művész tulajdona) 

392. (Jean) Tinguely: Kerekeim, 1960–1961. (Budapest, Ludwig Múzeum–Kortárs Művészeti Múzeum=Ludwig) 

393. (Joan) Miro: A hold fala, kerámia, 1960. (Párizs, UNESCO Palota kertje) 

394. Somogyi József: Martinász, 1953. (Dunaújváros) 

395. Borsos Miklós: Madár tojással, 1968. 

396. Jovánovics György: Részlet a nagy Gilles-bő1, 1967–1968. (mgt) 

397. Schaár Erzsébet: Az utca, 1974. (székesfehérvári kiállítás) 

398. Korniss Dezső: Tücsöklakodalom, 1948. (Esztergom, Balassi Bálint Múzeum) 

399. Vilt Tibor: Kentaur, 1956. (mgt) 

400. Bálint Endre: Groteszk temetés, 1964. (mggy.) 

401. Varga Imre: Radnóti, 1969. (Mohács) 

402. (Jackson) Pollock: No 14. 1948. (Westport, Connecticut, mggy.) 

403.( Jean) Dubuffet: Metafizikus, 1950. (Winnetka -Illinois, mggy.) 

404. (Francis) Bacon: Tanulmány Velázquez után: X. Ince pápa. 1953. (New York, mgt) 

405. (Jasper) Johns: Zászló narancs mezőben, 1957. (Köln, Wallraf Richart Museum) 

406. (Yves) Klein: ANT 52. 1960. (Louisiana, Museum of Modern Art) 

407. (Roy) Lichtenstein: Tzing, 1962. (Darmstadt, Karl Ströher Gyűjtemény) 

408. (Andy) Warhol: Elvis, 1964. (Toronto, Art Gallery of Ontario) 

409. (Rober) Rauschenberg: Turkey, 1965. (Darmstadt, Karl Ströher Gyűjtemény) 

410. Kepes György: Programozott fényjáték-terv a bosttoni kikötő számára, 1965–1967 

411. (Victor) Vasarely egy op-art műve 

412. (Nam June) Paik: Integrálzongora, 1958–1963. (Bécs, Museum Moderner Kunst) 

413. (Frank) Stella: Lake City, 1960–1961. (Düsseldorf, Kunstmuseum) 
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414. (Georges) Matthieu: Van, 1964. (London, Gimpel Fils Gallery) 

415. (Allan) Kaprow: Háztartás, 1964. Happening (fotódokumentáció) 

416. (Joseph) Kosuth: Egy és három szék, 1965 

417. (Joseph) Beuys: Főáram, 1967. Darmsadt (akció fotódokumentáció) 

418. Szentjóby Tamás: Hülő víz, 1965. (mggy.)  

419. Keserü llona: Forma, 1969. (mgt) 

420. Kondor Béla: Rajz, 1969. (Győr, Kolozsváry-gyűjtemény) 

421. Lakner László : Mosoly, 1969. (Budapest, Kiscelli Múzeum ) 

422. Pauer Gyula: Pszeudo, 1970. (mgt) 

423. (Robert) Smithson: Spiral Jetty, 1970. (Great Salt Lake, Utah) 

424. Christo: Völgyzáró függöny, 1970–1972. (Colorado) 

425. (George) Segal: Bowery, 1970. (New York, Sidney Janis Gallery) 

426. (Chuck) Close: Keith, 1972. 8New York, Museum of Modern Art) 

427. Haraszty István: Kalitka, 1973. (Székesfehérvár, István Király Múzeum) 

428. (Claes) Oldenburg: Ruhacsíptető, acél, 1974. (USA, mggy.) 

429. Paizs László: Poliészter oszlop, 1975–1976. (Budapest, Ludwig) 

430. Erdély Miklós: Hűség, 1979 

431. (A. R.) Penck: Metafizikus áthatolás egy zebrán, 1979. (Budapest, Ludwig) 

432. (Cindy) Sherman: Cím nélküli állókép 48., 1979 

433. Ujházi Péter: Cirkusz, 1980. (Budapest, Ludwig) 

434. (Christian Ludwig) Attersee: A dísz és a sperma, 1981. (Budapest, Ludwig) 

435. Bak Imre: Ismert történet II., 1984. vagy Tao 1993. (Budapest, Ludwig) 

436. Bukta Imre: Hajnali szabad permetezés, 1985. (Budapest, Ludwig) 

437. ef. Zámbó István: Új magyar népművészet II. 1987. (Budapest, Ludwig) 

438. Mauer Dóra: Hommage ŕ Joseph Hoffmann, 1990. (Budapest, Ludwig) 
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439. (Barbara) Kruger: A tested csatatér, 1989. 

440. Fehér László: Kútbanéző, 1989. (Budapest, Ludwig) 

441. Gerhes Gábor: Utolsó ítélet, Saturnus a kanapé alatt, 1993. (Budapest, Ludwig) 

442. (Rebecca) Horn: Concert for Anarchy, 1994 e. 

443. Drozdik Orsolya: Magassarkú cipők, 1995 e. 

444. Deli Ágnes: Meglepett Angyalok, 1995 

445. Németh Ilona: Elementáris objekt, 1996 

446. Gerber Pál: Te egy kiválasztott vagy 1996 

 

FOTÓ 

447. (Eadward) Muybridge: Lovas fotók (1888 k.) 

448. (Euqéne) Atget: Sceaux: Park (190?) 

449. (Jacques-Henri) Lartigue: Grand Prix (1912) 

450. Moholy-Nagy László: Önarckép, (1922) 

451. (Alexander) Rodcsenko: Telefonáló nő (1923) 

452. (Man) Ray: Casati grófnő (1928) 

453. Munkácsi Márton: Gyerekek (1928) 

454. (Edward) Weston: Káposztalevél (1931) 

455. (Andre) Kertész: Torzulás (sorozat), (1933) 

456. (Henri) Cartier-Bresson:Vasárnap a Marne partján (1938) 

457. (Robert) Capa: Kollaboránsnő Chartres-ból, (1944) 

458. (Diane) Arbus: Vasárnap Brooklynban sétáló fiatal pár (1966) 

459. (Richard) Avedon: Apám (1969 u.) 

460. Escher Károly: Szénhordás 
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MAGYAR NÉPMŰVÉSZET 

461. Dél-dunántúli tornácos ház alaprajza (XIX. sz.-ból) 

462. Alföldi kontyosház (XIX. sz.-ból) 

463. Egy szabadtéri néprajzi múzeum (pl.: Szentendre, Hollókő, Göcsej) 

464. Ácsolt láda Nógrád megyéből, Budapest, Néprajzi Múzeum (=NM) vagy Délkelet-Dunántúlról (Pécs, Janus Pannonius Múzeum) 

465. Festett láda Komárom, Csongrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (pl. a NM anyagából) 

466. Király Zsiga: Tükrös spanyolozással (XIX. sz.) (NM) 

467. Egy sárközi, egy somogyi és egy baranyai szőttes (párnahéj, párnavég, abrosz vagy komakendő) (pl. a NM anyagából) 

468. “Táblás”, vörös-fekete gyapjú szőttes Sóváradról (Románia) (Budapest, NM) 

469  “Ábrahámos“ , hímzett párnavég Csík megyéből (Románia) (NM) 

470. Cifraszűr Békés vagy Hajdú megyéből, (pl. a NM anyagából) 

471. Női ködmön Somogy, Békés, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, (pl. a NM anyagából) 

472. Egy csákvári cserépedény (kásástál, nagytál vagy korsó) 

473. Egy-egy cserépedény (tál, fazék, butella vagy butykos) Hódmezővásárhelyről vagy Tiszafüredről 

474. Miskakancsó Mezőcsátról, (1848.) (NM) vagy Miskakancsó Mezőtúrról (NM) 

 

EURÓPÁN KÍVÜLI KULTÚRÁK 

475. Sziklarajzok Tassziliből, (Kr.e. IV. ée.) 

476. Naqa Oroszlántemploma (Núbia) 

477. Akszumi gránitsztélék, (V–VI. sz.) (Etiópia) 

478. Nagy Zimbabve (XIV–XV. sz.) (Mozambik) 

479. Kabila-szobor fából (Kongó) (NM) 

480. Anya gyermekével, fa (Nigéria) (Belgium, mggy.) 

481. Ifei terrakotta fejszobor, (XIV. sz.) (Nigéria) 

482. Táncmaszk Elefántcsontpartról 
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483. Házoszlop figurális díszítése fából, (Új Guinea) (NM) 

484. Ősszobor Indonéziából, (NM) 

485. Húsvét-szigeti kőszobrok (Polinézia) 

486. Auszráliai kéregfestmény (NM) 

487. Vadkanmaszk fából, (Melanézia) (NM) 

488. Bábfigura (Wayang – Indonéziából) (NM) 

489. “Nazca vonalak“, Kr.e. 200–Kr.u. 350. (Peru) 

490. Machu Picchu, XVI. sz. (Peru) 

491. A Nap piramisa, IV–IX. sz. (Teotihuacan) 

492. Tollas Kígyó feje quetzalcoatl templomán, (Teotihuacan) 

493. Nagy Jaguár templom (maja), 300–900. (Tikál) 

494. Férfi formájú edény Kolumbiából, 400–700. (Berlin, Museum für Völkerkunde) 

495. Emberalak, maja kultúra, (Jaina, Mexikó) 

496. Szellemmaszk Faháncsból, Venezuela (Budapest, NM) 

497. Halotti maszk IV–V. sz. (Teotihuacan, Párizs, Musée de l’Homme) 

498. Szövött kesztyű a perui tengerpartról (New York, Brooklyn Museum) 

499. A Nap Köve (azték naptár) XV. sz. (Mexico City, Nemzeti Antropológiai Múzeum) 

500. Totemoszlop Észak-Nyugat-Amerikából, (Drezda, Museum für Völkerkunde) 

501. Puebló, 350–1300. Mesa Verde 

502. Cordobai nagymecset, (IX–X. sz.) 

503. Kászim pasa dzsámija, (1543–1546. Pécs) 

504. Király fürdő, (1566–1587. Buda) 

505. Gül baba türbéje, (Buda) 

506. Kethüda-dzsámi, minaret, (VIII. sz. Eger) 

507. Ladik imaszőnyeg, 6 oszlopos, (XVIII. sz. Budapest, Iparművészeti Múzeum) 
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508. Korán-lap (Arany Toll kalligráfiája), (1186. Dublin, Ch. Beatty Könyvtár) 

509. Nagy Sztúpa, (Kr.e. III–I. sz. Szancsi) 

510. A 26. adzsantai barlangtemplom belseje, (640 k.) 

511. Radzsarani-templom, (XI–XIII. sz. Bhuvanesvar, India) 

512. Szúrja a Napisten, kősztéle, (XIII. sz.) 

513. Buddha Sákjamuni fej Gandharából, (himalájai pala) (II–III. sz. Budepest, Hopp F. Keletázsiai Múzeum) 

514.Táncosnő szobrocskája Mohendzso Daróból, (réz) (Indusvölgyi kultúra, Új Delhi, National Museum) 

515. Siva Nataradzsa-Táncoló Siva, (bronz) (XII–XIII. sz. Amszterdam, Museum van Aziatische Kunst) 

516. Lótuszvirágot tartó bódhiszattva, (falfestményrészlet) (az 1. számú adzsantai barlangtemplomból, 600–650 k.) 

517. Rádzsput miniatúra, (Krisna és Rádha a ligetben, XVIII. sz.) 

518. Szteatit pecsételők az Indusvölgyi kultúrából, (Új Delhi, National Museum) 

519. Kínai Nagy Fal, Csin dinasztia (Kr.e. VI–III. sz. 220-ig) 

520. Az Ég temploma Pekingben, Csing dinasztia, (1644–1912) 

521. A “Tiltott város”– a pekingi császári palotaegyüttes részlete, a nagy csarnokkal, Ming- és Csing-korszak 

522. Mázas cserép házmodell a Han-korból (Kr.e. 206–Kr.u. 220.) (Kansas City, Nelson Gallery) 

523. Földalatti folyosórendszer a Kínai “cseréphadsereg”-gel (Csin-si Huang-ti császár sírjához), Kr.e. 220–210. Lintong 
Hszian mellett 

524. Kuanjin-a könyörületesség istenének szobrocskája, (porcelán) (XVII–XVIII. sz.) 

525. Selymet vasaló nők – selyem tekercskép, (Tang-kori eredeti után, XII–XIII. sz.) (Boston, Museum of Fine Arts) 

526. Temetkezési zászlókép selyem alapon, (Ma-vang-tui 1. számú sír, Nyugati Hang-kor Kr.e. 206–Kr.u. 8.) (Peking, Neue 
archaeologische Funde in China) 

527. Buddha és kísérői a Gyémánt szutrából, (fametszet) (868.) (London, British Museum) 

528. Gránátalmák, (színes fametszet) (XVII. sz.) (London, E. Kaempfer Collection) 
529. Porcelántál sokszínű zománcfestéssel, (1700 k.) (Bécs) 

530. Csien-lung: Porcelándoboz pecsétfestéknek, (XVIII. sz.) (Budapest, IM) 

531. Hórjudzsi buddhista templom Arany Csarnoka, (VII. sz.) (Nara) 
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532. Az izomói sintó szentély épületei Simanó tartományban, (V–VI. sz.-i eredeti után XVIII. sz.) 

533. Himedzsi várkastély Közép-Japánban, (1608) 

534. Részletek Kacura Rikju császári villa tavaskertjéből a Sókintei nevű teaházzal, (XVII. sz. e.) (Kioto) 

535. Ryoanji sziklakertje, (Momoyama kor, 1573–1603) (Kioto) 

536. Kamakurai Nagy Buddha szobor, (XIII. sz.) 

537. Agyagfigura a Dzsómon-korszakból, (Kr.e. II-III. ée.) (Tokió, National Museum) 

538. Illusztráció a Gendzsi herceg regényéhez, tekercs része, (XII. sz. e.) (Tokió, Nezu Museum) 

539. Kacusika Hokusai: Déli szél és szép idő. A Fudzsijama harminchat képe sorozatból, (1823–1829.) (Tokió, Heibonsha Publisher 
Ltd.) 

540. No-maszk, (XVI. sz.) (Tokió, Nemzeti Múzeum) 

 
 
 


