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A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

9/Ny. évfolyam  

Kisgyermekgondozó és –nevelő 
1 36 

9. évfolyam 

Kisgyermekgondozó és –nevelő 
4 144 

10. évfolyam 

Kisgyermekgondozó és –nevelő 
5 180 

11. évfolyam 

Kisgyermekgondozó és –nevelő 
3 108 

12. évfolyam 

Kisgyermekgondozó és –nevelő 
3 108 

10. évfolyam 

Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, 

Gépgyártás-technológiai 

technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus 

5 180 

11. évfolyam 3 108 

Érettségi felkészítő matematikából 

(közép szint) 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

Érettségi felkészítő matematikából 

(emelt szint) 
 

5 

 

 

 

 

 

 

180 



104. 

12. évfolyam 3 108 

Érettségi felkészítő matematikából 

(közép szint) 
 

4 

 

 

 

144 

Érettségi felkészítő matematikából 

(emelt szint) 
 

5 180 

13. évfolyam 2 62 

 

A tantárgy célja, feladata 

 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő 

emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói 

hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert 

a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey 

Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a 

kultúrája, az anyanyelve.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 

ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 

többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 

tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi 

érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik 

legfontosabb eszköze.  

Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 

magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, 

kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom 

tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és 

egységben kezeli.  

 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű 

cél- és feladatrendszere van: 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 

értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék 

múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 

formálói legyenek.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy 

a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően 

tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 

stilisztikai árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi 

ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs 

helyzetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 

üzeneteket. 
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 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék 

nyelvük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, 

s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 

szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd 

és a gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a 

nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 

kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 

adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 

A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. 

Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként 

is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet 

kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző 

értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. 

Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az 

anyanyelvi kompetenciát is. 

 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy 

olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal 

rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze 

tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális 

szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak 

önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 

magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, 

hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a 

tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 

bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 

vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 

árnyaltan, adekvátan kifejezni. 
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 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 

magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 

feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 

stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 

csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  

 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 

ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, 

konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon 

elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját 

véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 

felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 

ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 

egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 

gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 

(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 

a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 

irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 

irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 

érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 

gyakorlati szöveget alkotni. 

 

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

be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti 

önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs 

célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben 

beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 
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Jókai Mór: Az arany ember 

 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

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

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

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

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

                                                             11-12. évfolyam  

 

A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási 

célokat tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő 

ismeretek gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók 

kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési 

szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és 

képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire. 

A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy 

kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú, 

illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott 

kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek 

legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, 

gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs 

helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni 

nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető 

követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).  

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar 

irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi 

folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, 

esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre. 

Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar 

irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak 
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képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a 

történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A XX. századi történelem az irodalomban” című 

anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar, 

illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi 

kérdésekkel. 

Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi 

nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes 

identitáskeresés. A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a 

Kárpát-medencei irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes 

erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi 

érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában, 

szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére 

van.  

Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés 

mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a 

továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének 

nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek 

birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a 

műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg 

esetében – a helyesírási szabályoknak.  

 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence 

tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, 

mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok 

tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a 

magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló 

bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban 

keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek 

a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat, 

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és 

-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 

értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – 

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

 Cél, hogy a  képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit, 

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi 

alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció 

összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést 

érzékelni. 
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 A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó 

életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy 

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet 

kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már 

lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

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

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 

vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy 

Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

MEMORITEREK 

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

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

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

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 
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A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

 

 

9/Ny. évfolyam (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 6 óra 

2. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 10 óra 

3. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; 

digitális kommunikáció 
13 óra 

4. Szövegértési, szövegalkotási készségfejlesztés 7 óra 

Az össz. óraszám 36 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszám 

1. Bevezetés az 

irodalomba – 

művészet, 

irodalom 

Az irodalom és 

hatása: Karinthy 

Frigyes A cirkusz c. 

műve alapján 

 Változatos lírai, 

kisprózai alkotások, 

szövegrészletek 

olvasása, közös 

értelmezése 

 Szerző, előadó, 

terjesztő és befogadó 

változó 

viszonyrendszere: a 

művészetben való 

részvétel lehetőségei; 

Nyelv és nyelviség 

az irodalomban: a 

képi és a hangzó 

nyelv, szóképek és 

retorikai alakzatok a 

hétköznapi és az 

irodalmi 

kommunikációban 

művészet, 

szépirodalom, 

szórakoztató 

irodalom, irodalmi 

kommunikáció; 

szerző, alkotó, 

terjesztő, másoló, 

előadó, befogadó; 

befogadás, 

értelmezés, műnem, 

epika, líra, dráma, 

műfaj, monda, 

elbeszélés, regény, 

elbeszélő 

költemény, dal, 

himnusz, óda, 

elégia, metafora, 

hasonlat, költői 

megformáltság, 

történet, elbeszélés, 

lírai én, narrátor, 

beszélő, dialógus, 

monológ 

6 

Szerzők, művek 

párbeszéde: A tűcsök 

és a hangya 

feldolgozások 

Népszerű irodalom. 

Az irodalom 

határterületei: Arthur 

Conan Doyle: 

Sherlock Holmes-

történetek (részletek) 

Műnemi-műfaji 

rendszer 
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2. Az irodalom 

ősi formái. 

Mágia, mítosz, 

mitológia 

Az ősi magyar 

hitvilág - Hoppál 

Mihály: Sámánok. 

Lelkek és jelképek 

(részletek)  

A mítoszok 

kulturális 

jelentőségének 

megértése. 

Hősök és 

archetípusok a 

kortárs kultúrában, 

pl. populáris filmen, 

videojátékban vagy 

képregényben 

Mítosz- és 

hőstípusok 

megkülönböztetése, 

felismerése. 

Mítoszok, mondák és 

népmesék 

Az archaikus, 

mitikus világkép és a 

kortárs világkép 

viszonyának 

mérlegelése  

Az  alapvető emberi 

magatartásformák 

felismerése és 

azonosítása a 

mitológiai 

történetekben és 

eposzokban 

 A 

vándormotívumok 

felismerése pl. 

vízözön, örök élet 

utáni vágy 

Irodalmi alapformák, 

műfajok és 

motívumok 

megismerése 

A történetmesélés 

formáinak elemzése, 

az elbeszélői 

nézőpontok és a 

narratív struktúra 

szerepének 

felismerése 

A görög kultúra 

máig tartó hatásának 

felismerése: pl. 

archetipikus 

helyzetek, mitológiai 

és irodalmi 

szóbeliség, 

írásbeliség, 

sámánizmus, regös, 

mágus, jokulátor, 

táltos,  világfa, 

antikvitás, mítosz, 

mitológia 

eredetmítosz, 

archaikus világ, 

archetípus 

10 

Irodalom és 

mozgókép - Jankovics 

Marcell: Ének a 

csodaszarvasról 

(részlet) 

A görög mitológia - A 

világ születése; 

istenek születése és 

harca; istenek 

nemzedékei, 

világkorszakok; az 

ember teremtése 

Az olimposzi istenek  

A görög mitológia 

híres történetei 

Babiloni 

teremtésmítosz 

(részlet)  
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adaptációk, 

intertextualitás; mai 

magyar szókincs. 

3. 

Kommunikáció – 

fogalma, 

eszközei, típusai, 

zavarai; digitális 

kommunikáció 

A kommunikáció 

fogalma, tényezői és 

funkciói 

A nyelvhasználati és 

a kommunikációs 

készség fejlesztése 

A kommunikáció 

jellemzőinek 

tudatosítása, 

hatékony 

alkalmazásának 

fejlesztése 

A hallás utáni és a 

szóbeli szövegértési 

készség fejlesztése; 

Aktív részvétel 

különböző 

kommunikációs 

helyzetekben ; A 

kommunikáció 

tényezői 

 A kommunikációs 

célok és funkciók 

 A kommunikáció 

jelei 

 A digitális 

kommunikáció 

jellemzői, 

szövegtípusai 

 A kommunikációs 

kapcsolat 

illemszabályai. 

kommunikáció, 

kommunikációs 

tényező (adó, vevő, 

kód, csatorna, 

üzenet, kapcsolat, 

kontextus, a világról 

való tudás);  

kommunikációs cél 

és funkció 

(tájékoztató, felhívó, 

kifejező, 

metanyelvi, 

esztétikai finkció, 

kapcsolatfelvétel, -

fenntartás, -zárás), 

nem nyelvi jel 

(tekintet, mimika, 

gesztus, testtartás, 

térköz, emblémák);  

digitális 

kommunikáció 

jellemzői, 

szövegtípusai 

13 

A személyközi 

kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A 

tömegkommunikáció 

fogalma, típusai és 

funkciói 

A 

tömegkommunikáció 

hatása a 

gondolkodásra és a 

nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális 

kommunikáció 

jellemzői, 

szövegtípusai, az új 

digitális nyelv 

4. Szövegértési, 

szövegalkotási 

készségfejlesztés 

A tanult nyelvészeti, 

kommunikációs, 

szövegértési és 

szövegalkotási, nyelvi 

ismeretek rendszerező 

áttekintése 

 

A tanult ismeretek 

rendszerezése, 

feladatmegoldó 

készség fejlesztése. 

 

 

Az eddig tanult 

fogalmak 

rendszerező 

ismétlése. 

7 

 

 

 

 

  
Összesen: 

 
36 
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9. évfolyam/heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

1. A görög irodalom 14 óra 

2. A római irodalom 6 óra 

3. A Biblia 18 óra 

4. A középkor irodalma 14 óra 

5. A reneszánsz irodalma 22 óra 

6. A barokk és a rokokó irodalma 12 óra 

7. A felvilágosodás irodalma 6 óra 

7.A: Az európai felvilágosodás 12 óra 

7.B:A felvilágosodás korának magyar irodalma: bevezetés 4 óra 

MAGYAR NYELV  

1. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi 

elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 
23 óra 

2. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 
13 óra 

Az össz. óraszám 144 óra 

 

Magyar irodalom heti 3 óra/36 hét/108 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 

1. A görög 

irodalom 

Az epika születése - 

Homérosz: Íliász 

vagy Odüsszeia 

(részletek) 

Ismerkedés az ókori 

görög mitológiai 

történetekkel a 

törzsanyagban 

eposz, eposzi 

konvenciók: 

propozíció, 

invokáció, 

14 
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A görög líra, az 

időmértékes 

verselés: Alkaiosz: 

Az állam 

hajója,Bordal; 

Szapphó: 

Aphroditéhez, 

Édesanyám! Nem 

perdül a rokka; 

Anakreón:Töredék 

a halálról, 

Gyűlölöm 

megjelöltek alapján  

Részleteket 

megismerése meg a 

homéroszi 

eposzokból ; 

Szemelvények 

megismerése a 

görög lírából és 

prózaepikából. 

A szerzőkhöz, 

illetve hősökhöz 

kapcsolódó 

toposzok 

megismerése;  

Irodalmi 

alapformák, 

történetek és 

motívumok 

hatásának, 

továbbélésének 

bemutatása többféle 

értelmezésben az 

irodalomban, 

képzőművészetben, 

filmen,  

Az ókori görög 

színház és dráma 

jellemzőinek, 

valamint a színház- 

és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának 

megismerése;  A 

műelemző képesség 

fejlesztése, a hősök 

jellemzése, 

magatartásuk, 

konfliktusaik 

megértése;  

Magatartásformák, 

konfliktusok, 

értékek felismerése, 

szembesítése, a 

drámai művekben 

felvetett erkölcsi 

problémák 

megértése, 

mérlegelése. 

enumeráció, in 

medias res, deus ex 

machina, 

hexameter; dal, 

elégia, epigramma, 

himnusz, 

időmértékes 

verselés fogalmai, 

toposz, tragédia, 

komédia, dialógus, 

monológ, hármas 

egység, akció, 

dikció, drámai 

szerkezet, 

expozíció, 

konfliktus, 

tetőpont, 

megoldás, kar, 

katarzis 

A görög dráma  - 

Szophoklész: 

Antigoné  
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2. A római 

irodalom   

A polgárháborúk 

kora - Catullus: 

Gyűlölök és 

szeretek 

 Szemelvények 

megismerése a 

római lírából és 

epikából, Horatius 

és Vergilius művek, 

továbbá Catullus, 

Ovidius, Phaedrus 

művek vagy 

részletek. 

 A római irodalom 

műfajainak, 

témáinak, 

motívumainak 

hatása, továbbélése  

 Emberi 

magatartásformák 

azonosítása, 

értékelése a művek, 

illetve a szerzők 

portréi alapján; a 

horatiusi életelvek 

érvényességének 

vizsgálata;  

Irodalmi műfajok, 

versformák 

megismerése 

imitáció, dal, óda, 

elégia ekloga, 

episztola, 

strófaszerkezet, 

horátiusi alapelvek, 

ars poetica 

6 

 Augustus kora - 

Vergilius: Aeneis 

(Első ének, 1-

7.sor), IX. ecloga; 

Horatius: 

Thaliarchushoz; 

Ovidius:Átváltozás

ok, Pygmalion 

3. A Biblia  Az Ószövetség 

(részletek) -  

Történeti könyvek: 

Mózes első 

könyvéből 

részletek:• 

Teremtéstörténet• 

József; Mózes 

második könyvéből 

részletek:• 

Kivonulás 

Egyiptomból 

(részletek), a 

Tízparancsolat 

 A Biblia 

felépítésének 

tanulmányozása, a 

szöveghagyomány 

jellemzőinek és 

jelentőségének 

megértése 

Szemelvények 

olvasása az Ó- és 

Újszövetségből: 

alapvető történetek, 

motívumok és 

műfajok 

megismerése 

 Háttérismeretek a 

Bibliához mint az 

európai kultúra 

korokon és 

világnézeteken 

átívelő, alapvető 

kódjához 

Kitekintés a bibliai 

történetek későbbi 

Biblia, Ószövetség, 

Újszövetség, Héber 

Biblia, zsidó 

vallás, kánon, 

kanonizáció, 

teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, 

Tóra, Genesis, 

Exodus, zsoltár, 

próféta, 

kereszténység, 

evangélium, 

szinoptikusok, 

napkeleti bölcsek, 

apostol, 

példabeszéd, 

passió, kálvária, 

apokalipszis 

18 

Az Ószövetség 

(részletek) - tanító 

könyvek: • 

Zsoltárok könyve 

(23., 42.) 
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Újszövetség 

(részletek) -Az 

„örömhír”, Máté 

evangéliumából 

részletek:Jézus 

Krisztus születése, 

megkeresztelése, 

tanításai: Hegyi 

beszéd, A magvető 

példázata, • Passió-

történet , • Jézus 

feltámadása; 

Lukács 

evangéliuma 

(részletek): • Az 

irgalmas 

szamaritánus , • A 

tékozló fiú ; Pál 

apostol 

Szeretethimnusza 

megjelenéseire az 

irodalomban és más 

művészeti ágakban 

A bibliai 

hagyomány 

meghatározó 

jellege a szóbeli és 

írásos kultúrában: 

szókincsben, 

szólásokban, 

témákban, 

motívumokban 

A Bibliához 

kapcsolódó 

ünnepek, 

hagyományok 

eredete, tartalma 

4.  A 

középkor 

irodalma  

Egyházi irodalom: 

epika - Szent 

Ágoston: 

Vallomások 

Az 

irodalomtörténeti 

korszakolás 

sajátosságainak, 

nehézségeinek, 

céljainak 

megismerése; Az 

antikvitás  

középkorra tett 

hatásának 

felismerése; 

Dante és Villon 

életműve 

jelentőségének 

megértése 

A 

művelődéstörténeti 

kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében 

Az 

irodalomtörténeti 

korszak történelmi, 

művelődéstörténeti 

hátterének, 

középkor, 

korstílus, 

művelődéstörténet, 

romanika, gótika, 

patrisztika, 

skolasztika, 

katedrális, 

vallomás, legenda, 

rím, egyházi 

kultúra, lovagi 

kultúra, trubadúr, 

moralitás, vágáns 

költészet, 

nyelvemlék, 

szövegemlék, 

gesta, krónika, 

intelem, kódex, 

prédikáció, Pokol, 

Purgatórium, 

Paradicsom, 

emberiségköltemén

y, allegória, 

szimbólum, 

tercina, 

balladaforma, 

rondó, rím, oktáva, 

testamentum, 

14 

Halotti beszéd és 

könyörgés 

Egyházi irodalom: 

líra - Jacopone da 

Todi: Himnusz a 

fájdalmas anyáról; 

Ómagyar Mária-

siralom 

Lovagi és udvari 

irodalom: Epika - 

Anonymus: Gesta 

Hungarorum 

(részlet) 

Líra: Walter von 

der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes 

árnyán 

Dante Alighieri: 

Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 
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A középkor világi 

irodalma: 

vágánsköltészet: 

Carmina Burana 

(részlet); François 

Villon: A nagy 

testamentum 

(részletek) 

sajátosságainak 

tanulmányozása 

A korstílus 

fogalmának 

bevezetése; az 

irodalom és a 

társművészetek 

kapcsolata;  A 

középkori irodalom 

jellegének 

megismerése az 

ókeresztény és 

középkori 

szakaszban 

A vallásos és világi 

irodalom 

együtthatásának 

megismerése  

haláltánc, 

oximoron 

5. A 

reneszánsz 

irodalma 

A humanista 

irodalom: Líra - 

Petrarca: Pó, földi 

kérgem 

(+Daloskönyv 

részletek) 

 Az 

irodalomtörténeti 

korszakolás 

sajátosságainak, 

nehézségeinek, 

céljainak 

megismerése 

 A 

művelődéstörténeti 

kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében; 

Petrarca-szonett 

megismerése  

 A magyar 

reneszánsz, 

humanizmus, 

reformáció, 

szonett, novella, 

novellafüzér, 

anekdota, 

búcsúvers, 

bibliafordítás,  

zsoltárfordítás, 

vitairat, vitadráma, 

jeremiád, fabula, 

dallamvers, 

szövegvers, mese, 

példázat, históriás 

ének, széphistória, 

lovagregény-

paródia, Balassi-

22 

Portré: Janus 

Pannonius ; 

Pannónia dicsérete; 

: Egy dunántúli 

mandulafáról 

Epika: Boccaccio: 

Dekameron, Első 

nap 3. novella  
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A reformáció 

vallásos irodalma, 

az anyanyelvű 

kultúra születése - 

Bibliafordítások: 

Károli Gáspár 

Szent Biblia 

fordítása (részlet); 

b) 

Zsoltárfordítások: 

Szenczi Molnár 

Albert: 42. zsoltár; 

c) Heltai Gáspár: 

Száz fabula 

(részletek) 

irodalomtörténettel 

és a nemzeti 

kultúrával, 

hagyományokkal 

kapcsolatos 

ismereteinek 

elmélyítése Janus 

Pannonius 

műveinek 

olvasásával és 

értelmezésével ;  A 

reformáció 

kultúrtörténeti 

jelentőségének 

(iskolák, nyomdák, 

anyanyelvűség) 

megismerése;  Lírai 

beszédhelyzetek, 

szerepek, alapvető 

műfajok (dal, 

epigramma, óda, 

elégia) 

 Líra és metrika, 

líra és zeneiség: az 

ütemhangsúlyos 

verselés alapjai 

;  A szonett formai 

változása 

Shakespeare-nél; 

Az angol 

reneszánsz színház 

és dráma 

jellemzőinek, a 

shakespeare-i 

dramaturgia és 

nyelvezet 

befogadása, 

reflektálás 

Shakespeare 

drámaírói 

életművének 

hatására;  

Magatartásformák, 

konfliktusok, 

értékek felismerése, 

szembesítése, a 

strófa, Balassa-

kódex, 

hárompilléres 

versszerkezet, 

katonaének, 

szonett, blank 

verse, commedia 

dell’arte, hármas 

színpad, a 

shakespeare-i 

dramaturgia, 

királydráma, 

bosszúdráma, lírai 

tragédia      

A reformáció világi 

irodalma - 

Históriás énekek: 

Tinódi Lantos 

Sebestyén: Eger 

vár viadaljáról 

(részlet); 

Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) 

Albert: História 

egy Árgirus nevű 

királyfiról és egy 

tündér szűz leányról 

(részletek) 

Líra a reformáció 

korában: Portré: 

Balassi Bálint; Egy 

katonaének; Adj 

már 

csendességet…; 

Hogy Júliára 

talála; William 

Shakespeare: 

LXXV. szonett 
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Színház- és 

drámatörténet: 

dráma a 

reformáció 

korában; William 

Shakespeare: 

Romeo és Júlia 

vagy Hamlet, dán 

királyfi 

drámai művekben 

felvetett erkölcsi 

problémák 

megértése, 

mérlegelése; A 

tragikum és a 

komikum 

műfajformáló 

minőségének 

megértése. 

6. A barokk 

és a rokokó 

irodalma  

Epika: Vitairatok, 

vallásos 

értekezések – a 

katolikus 

megújulás 

Pázmány Péter: 

Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép 

levél (részlet) 

Korszakolás 

jelentősége,  A 

művelődéstörténeti 

kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében 

 Az 

irodalomtörténeti 

korszak történelmi, 

művelődéstörténeti 

hátterének, 

sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus 

fogalmának 

rögzítése; az 

irodalom és a 

társművészetek 

kapcsolata 

 A törzsanyagban 

felsorolt szerzők és 

műveik 

megismerése, 

rendszerezése,  

 A magyar 

irodalomtörténettel 

és a nemzeti 

kultúrával, 

hagyományokkal 

kapcsolatos 

ismereteinek 

elmélyítése a 

törzsanyaghoz 

tartozó művek 

olvasásával és 

értelmezésével 

barokk, katolikus 

megújulás 

(ellenreformáció), 

jezsuita, barokk 

eposz, barokk 

körmondat, pátosz, 

röpirat, fiktív levél,  

kuruc, labanc, 

bujdosóének, 

toborzó dal, 

kesergő, rokokó, 

emlékirat 

12 

Portré: Zrínyi 

Miklós és a barokk 

eposz; Szigeti 

veszedelem 

(részletek) 

Levél: Mikes 

Kelemen: 

Törökországi 

levelek (1., 37., 

112.)   

Tudományos élet: 

Apáczai Csere 

János: Magyar 

Encyclopaedia 

(részlet) 

 A kuruc kor 

lírája: művek, 

műfajok : Rákóczi-

nóta, Őszi harmat 

után 



120. 

7. A 

felvilágosod

ás irodalma 

Színház- és 

drámatörténet: A 

klasszicista színház 

A klasszicizmus 

eszmetörténeti 

háttere, főbb 

sajátosságai; 

magatartásformák 

felismerése a 

drámai művekben, 

a klasszicista 

színház és dráma 

jellemzőinek 

megismerése, 

befogadása. 

felvilágosodás, 

klasszicizmus, 

klasszicista 

dráma, rezonőr 

6 

Molière: Tartuffe 

7. A: Az 

európai 

felvilágosod

ás 

  -A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténetb

en 

felvilágosodás, 

klasszicizmus, 

szentimentalizmus, 

enciklopédia, 

racionalizmus, 

empirizmus, 

utaztató regény, 

tézisregény, „sziget 

regény”, szatíra, 

gúny, klasszicista 

dráma, normatív 

poétika, rezonőr, 

weimari klasszika, 

drámai költemény  

12 

Epika   - Az európai 

irodalom nagy 

korstílusai 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

Jonathan Swift: 

Gulliver utazásai 

(részletek) 

- Irodalom és 

képzőművészet 

kapcsolata; a 

korstílusok 

jelenléte a 

képzőművészetekbe

n 

Voltaire: Candide 

(részletek) 

- Az európai 

irodalom nagy 

korstílusai időbeli 

és térbeli 

viszonyainak, 

különbségeinek 

megismerése 

Líra   - A korstílus 

felhasználása az 

irodalmi elemzés 

egyik 

kontextusaként 

Robert Burns: 

John Anderson, 

Falusi randevú 
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William Blake: A 

tigris 

- A tanév során 

megismert 

szövegek új 

szempontú 

rendszerezése, 

áttekintése a 

történetiség, a 

korstílusok 

nézőpontjából 

Dráma   - A klasszicizmus 

eszmetörténeti 

háttere, főbb 

sajátosságai  

Johann Wolfgang 

von Goethe: Faust 

I. (részletek) 

- A felvilágosodás 

mint mozgalom és 

mint eszmetörténeti 

irányzat 

7.B:      A 

felvilágosod

ás korának 

magyar 

irodalma: 

bevezetés 

  Az 

irodalomtörténeti 

korszakolás 

sajátosságainak, 

nehézségeinek, 

céljainak 

megismerése. A 

művelődéstörténeti 

kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében. Az 

irodalomtörténeti 

korszak történelmi, 

művelődéstörténeti 

hátterének, 

sajátosságainak 

tanulmányozása. A 

korstílus 

fogalmának 

rögzítése; az 

irodalom és a 

társművészetek 

kapcsolata. A 

magyar 

irodalomtörténettel 

és a nemzeti 

kultúrával, 

hagyományokkal 

kapcsolatos 

ismereteinek 

elmélyítése a 

komikus vagy 

vígeposz, 

népiesség, 

stílusszintézis 

4 

Epika Csokonai Vitéz 

Mihály pályaképe. 

Csokonai Vitéz 

Mihály:  Dorottya 

vagyis a dámák 

diadalma a 

fársángon   

(részletek) 
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törzsanyagban 

rögzített szerzők és 

műveik olvasásával 

és értelmezésével.  

Magyar irodalom Összesen:  108 

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 

1. A nyelvi 

rendszer,  a 

nyelv szerkezeti 

jellemzői, a 

nyelvi elemzés, a 

magyar és az 

idegen nyelvek 

A nyelv mint 

jelrendszer 

 A nyelv 

szerkezeti 

egységeinek és 

azok funkcióinak 

tudatosítása 

 A nyelvi 

elemzőkészség 

fejlesztése 

 Nyomtatott és 

digitális 

helyesírási 

segédletek 

használatának 

gyakorlása 

 Kreatív nyelvi 

fejlesztés 

 A nyelvi szintek, 

a nyelv 

alkotóelemei 

 A szavak és 

osztályozásuk 

 A szavak 

jelentésbeli és 

pragmatikai 

szerepe a 

kommunikációban 

 A szószerkezetek  

 A mondatrészek 

 A mondatok 

csoportosítása 

 Szórend és 

jelentés ; Nyelvi 

játékok, kreatív 

feladatok digitális 

programok 

használatával is 

nyelvi szintek; a 

szó alkotóelemei 

(hang, fonéma, 

morféma); a 

szavak 

osztályozása, 

osztályozási 

szempontjai; 

szószerkezet 

(szintagma): 

alárendelő, 

mellérendelő 

szintagma; 

mondatrészek: 

alany, állítmány, 

tárgy, határozó, 

jelző; vonzatok; 

mondat, a mondat 

szerkesztettsége, 

mondatfajta; 

egyszerű mondat, 

összetett mondat; 

szórend és 

jelentés 

összefüggései 

23 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv 

hangrendszere 

Hangkapcsolódá

si 

szabályszerűsége

k 

A szavak 

felépítése, a 

szóelemek (szótő, 

képző, jel, rag) 

A magyar nyelv 

szófaji 

rendszere: 

alapszófajok, 

mondatszók és 

viszonyszók 

A szószerkezetek 

(szintagmák) 

A mondat 

fogalma és 

csoportosítási 

szempontjai 

Az egyszerű 

mondat: az 

alany, az 

állítmány, a 

tárgy, a 

határozók, a 

jelzők 

Az összetett 

mondat 

Az alárendelő 

összetett 

mondatok 
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A mellérendelő 

összetett 

mondatok 

A többszörösen 

összetett 

mondatok 

2. A szöveg 

fogalma, típusai; 

a szövegkohézió, 

a 

szövegkompozíci

ó; szövegfajták; 

szövegértés, 

szövegalkotás 

  - A szövegről való 

tudás és 

gyakorlati 

alkalmazásának 

fejlesztése 

szöveg, 

szövegösszefüggé

s, beszédhelyzet; 

szövegmondat, 

bekezdés, tömb, 

szakasz; 

szövegkohézió 

(témahálózat, 

téma-réma, 

szövegtopik, 

szövegfókusz, 

kulcsszó, cím); 

szövegpragmatika 

(szövegvilág, 

nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, 

forgatókönyv); 

nyelvtani 

(szintaktikai) 

tényező (kötőszó, 

névmás, névelő, 

határozószó, 

előre- és 

visszautalás, 

deixis, 

egyeztetés); 

intertextualitás, 

összefüggő 

szóbeli szövegek: 

előadás, 

megbeszélés, 

vita; a magánélet 

színtereinek 

szövegtípusai: 

levél, köszöntő 

stb.; esszé 

13 

A szöveg 

fogalma. A 

szövegösszefüggé

s, a 

beszédhelyzet 

- A 

szövegszervező 

erők 

megismertetése és 

alkalmazása a 

gyakorlatban 

A szöveg típusai, 

a szöveg 

szerkezete 

- A szövegelemző 

képességek 

fejlesztése, A 

szöveg fogalma, 

jellemzői 

A szövegkohézió 

(lineáris és 

globális) 

- A szöveg főbb 

megjelenési 

formái, típusai, 

műfajai, korának 

és 

összetettségének 

jellemzői 

A szöveg 

kifejtettsége 

- A szöveg 

szerkezete: a 

szöveg és a 

mondat viszonya, 

szövegegységek 

Szövegpragmati

ka (szövegvilág, 

nézőpont, 

fogalmi séma, 

tudáskeret, 

forgatókönyv) 

- A szövegértelem 

összetevői: 

pragmatikai, 

jelentésbeli és 

nyelvtani szintje 

Szövegtípusok 

jellemzői 

megjelenés, 

műfajok és 

nyelvhasználati 

színterek szerint 

- Szövegköziség, 

az internetes 

szövegek 

jellemzői 

Szövegértés 

gyakorlása 

- Szövegek 

összefüggése, 

értelemhálózata; 

intertextualitás 
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A 

legjellegzetesebb 

szövegtípusok, 

szövegfajták 

- A szóbeli és az 

írásbeli 

szövegértés és 

szövegalkotás 

fejlesztése 

Az esszé - A helyesírási 

készség 

fejlesztése, 

helyesírási 

szótárak 

használatának 

tudatosítása 

Szövegalkotási 

feladatok 

- A 

szövegolvasási 

típusok és 

szövegértési 

stratégiák 

A munka 

világához tartozó 

szövegek (a 

hivatalos levél 

típusai, 

önéletrajz, 

motivációs levél) 

- Szövegtípusok: 

digitális és 

hagyományos, 

folyamatos és 

nem folyamatos 

Gyakorlati 

szövegalkotás 

- Összefüggő 

szóbeli szöveg: 

felelet, kiselőadás, 

hozzászólás, 

felszólalás 

Az 

intertextualitás 

- A magánélet 

színtereinek 

szövegtípusai: 

levél, köszöntő 

stb. 

A 

szövegfonetikai 

eszközök és az 

írásjelek szerepe 

a szöveg 

értelmezésében 

- Az esszé 

Magyar nyelvtan Összesen:  36 

Magyar nyelv és irodalom Összesen:  144 

 

 

 

 

 

10. évfolyam/heti 5 óra/ 36 hét/180 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 
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Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

1. A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 
10 óra 

2. Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 20 óra 

3. A romantika irodalma 12 óra 

4. A magyar romantika irodalma 43 óra 

5. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 35 óra 

6. A klasszikus modernség irodalma 4 óra 

7. Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak a magyar irodalmából 
4 óra 

8. Színház- és drámatörténet 8 óra 

9. Az orosz irodalom 8 óra 

MAGYAR NYELV  

1. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 
5 óra 

2. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, 

szóképek, alakzatok 
18 óra 

3. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 13 óra 

Ös 180 óra 

 

Magyar irodalom heti 4 óra/36 hét/ 144 óra 

 

tematikai egység altémák ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

kulcsfogalmak óraszám 

1. A 

felvilágosodás 

korának magyar 

irodalma: 

rokokó, 

klasszicizmus és 

szentimentalizm

us 

  Az 

irodalomtörténeti 

korszakolás 

sajátosságainak, 

nehézségeinek, 

céljainak 

megismerése. A 

művelődéstörténeti 

kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében. Az 

irodalomtörténeti 

vátesz, röpirat, 

komikus vagy 

vígeposz, 

szentimentális 

levélregény, 

nyelvújítás, 

ortológusok, 

neológusok, 

stílusszintézis, 

piktúra, szentencia, 

anakreoni dalok, 

népies helyzetdal 

10 

Líra   

  Kazinczy 

Ferenc: 

Tövisek és 

virágok 

(részletek) 
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Csokonai 

Vitéz Mihály: 

Az estve 

korszak történelmi, 

művelődéstörténeti 

hátterének, 

sajátosságainak 

tanulmányozása. A 

korstílus 

fogalmának 

rögzítése; az 

irodalom és a 

társművészetek 

kapcsolata. A 

magyar 

irodalomtörténettel 

és a nemzeti 

kultúrával, 

hagyományokkal 

kapcsolatos 

ismereteinek 

elmélyítése a 

törzsanyagban 

rögzített szerzők és 

műveik 

olvasásával és 

értelmezésével.  

Csokonai 

Vitéz Mihály: 

A boldogság 

Csokonai 

Vitéz Mihály: 

Tartózkodó 

kérelem 

Csokonai 

Vitéz Mihály: 

Szerelemdal a 

csikóbőrös 

kulacshoz 

Csokonai 

Vitéz Mihály: 

A Reményhez 

Csokonai 

Vitéz Mihály: 

A 

Magánosságho

z 

2. Klasszicizmus 

és kora 

romantika a 

magyar 

irodalomban  

  - A hazához 

fűződő viszonyt 

tematizáló lírai és 

prózai szövegek 

olvasása, 

értelmezése 

nemzeti himnusz, 

értekezés, intelem, 

értékszembesítő és 

időszembesítő 

verstípus, nemzeti 

identitás, közösségi 

értékrend, költői 

öntudat, prófétai 

szerephelyzet 

20 

Epika   - Világkép és 

műfajok, 

kompozíciós, 

poétikai és 

retorikai 

megoldások 

összefüggéseinek 

felismertetése  

Kölcsey 

Ferenc: 

Nemzeti 

hagyományok 

Parainesis(rész

letek) 

- Társadalmi, 

közösségi és 

egyéni 

konfliktusok, 

kérdésfelvetések 

szellemi hátterének 

feltárása a 

társadalomtörténeti 

jelenségként is 

értelmezett 

irodalomban 
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Líra   - A művek 

történeti nézőpontú 

megközelítése, a 

megjelenő 

esztétikai, lét- és 

történelemfilozófia

i kérdések és 

válaszok 

érzékelése és 

értelmezése 

Portré: 

Berzsenyi Dániel 

Berzsenyi 

Dániel: 

Osztályrészem 

- Intertextuális 

utalások 

azonosítása és 

értelmezése, 

következtetések 

levonása 

  Berzsenyi 

Dániel: 

Levéltöredék 

barátnémhoz 

- Egyes műfaji 

konvenciók 

jelentéshordozó 

szerepének 

felismerése 

Berzsenyi 

Dániel: A 

közelítő tél 

- Bevezetés a 

költészet 

olvasásába: néma 

és hangos olvasás, 

megzenésített 

versek befogadása, 

versmondás, 

költemények 

kreatív-produktív 

feldolgozása  

Berzsenyi 

Dániel: A 

magyarokhoz 

(I.) 

- Lírai 

beszédhelyzetek, 

szerepek, alapvető 

műfajok (dal, 

epigramma, óda, 

elégia) 

Kisfaludy 

Károly 

Kisfaludy 

Károly: 

Mohács 

(részlet) 

- Líra és metrika, 

líra és zeneiség: az 

ütemhangsúlyos és 

időmértékes 

verselés alapjai 

Portré: Kölcsey 

Ferenc 

Kölcsey 

Ferenc: 

Himnusz 

- A törzsanyagban 

megnevezett 

költemények 

részletesebb 

értelmezése a 

korábban 

megismert 

  Kölcsey 

Ferenc: 

Vanitatum 

vanitas 
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Kölcsey 

Ferenc: Zrínyi 

dala 

stilisztikai-poétikai 

fogalmak 

segítségével 

Kölcsey 

Ferenc: Zrínyi 

második éneke 

Színház és 

dráma 

  

Katona József: 

Bánk bán  

3. A romantika 

irodalma 

  - A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténet

ben 

korstílus, 

romantika, verses 

regény, történelmi 

regény, felesleges 

ember 

12 

Angolszász   - Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

George Byron 

egy szabadon 

választott 

művéből 

részlet 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténet

ben 

Sir Walter 

Scott: Ivanhoe 

(részlet) 

- Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

Edgar Allan 

Poe: A 

Morgue utcai 

kettős 

gyilkosság 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténet

ben 

Francia            - Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 
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Victor Hugo: 

A párizsi 

Notre-Dame 

(részlet), 

Nyomorultak- 

musical 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténet

ben 

Német   - Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

Heinrich 

Heine: 

Loreley, A dal 

szárnyála 

veszlek 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténet

ben 

Orosz   - Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

Alexandr 

Szergejevics 

Puskin: 

Anyegin 

(részletek) 

  

Lengyel     

Adam 

Mickiewicz: A 

lengyel 

anyához 

  rapszódia, drámai 

költemény 

4. A magyar 

romantika 

irodalma 

    43 

A) Életművek   - A hazához 

fűződő viszonyt 

tematizáló lírai 

szövegek olvasása, 

értelmezése 

Vörösmarty 

Mihály 

életművéből a 

törzsanyagban 

meghatározottak 

szerint 
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a) Vörösmarty 

Mihály 

  - Világkép és 

műfajok, 

kompozíciós, 

poétikai és 

retorikai 

megoldások 

összefüggéseinek 

felismertetése 

Líra Szózat - Egyes műfaji 

konvenciók 

jelentéshordozó 

szerepének 

felismerése 

  Gondolatok a 

könyvtárban 

- A szépirodalmi 

szövegekben 

megjelenített 

értékek, erkölcsi 

kérdések, 

motivációk, 

magatartásformák 

felismerése, 

értelmezése 

A merengőhöz - Társadalmi, 

közösségi és 

egyéni 

konfliktusok, 

kérdésfelvetések 

szellemi hátterének 

feltárása a 

társadalomtörténeti 

jelenségként is 

értelmezett 

irodalomban 

Az emberek - A művek 

történeti nézőpontú 

megközelítése, a 

megjelenő 

esztétikai, lét- és 

történelemfilozófia

i kérdések és 

válaszok 

érzékelése és 

értelmezése 

Előszó - Intertextuális 

utalások 

azonosítása és 

értelmezése, 

következtetések 

levonása 
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A vén cigány - Intertextuális 

utalások 

azonosítása és 

értelmezése, 

következtetések 

levonása 

Drámai 

költemény 

Csongor és 

Tünde 

- Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

törzsanyagban 

megnevezett 

versek szövegre 

épülő ismeretén, 

értelmezésén, 

elemzésén 

  

b) Petőfi Sándor   - Petőfi 

életművének főbb 

témái (szerelem, 

táj, haza, 

forradalom, család, 

házasság, ars 

poetica stb.) és 

műfajainak 

megismerése 

népiesség, életkép, 

zsánerkép, 

elbeszélő 

költemény, 

versciklus, 

helyzetdal, tájlíra, 

lírai realizmus, 

látomásköltészet, 

zsenikultusz 

Líra A négyökrös 

szekér, A 

bánat? egy 

nagy oceán 

- A költő 

epikájának (Az 

apostol, A helység 

kalapácsa) néhány 

sajátossága 

részletek vagy 

egész mű 

tanulmányozásán 

keresztül 

A természet 

vadvirága 

- Petőfi alkotói 

pályájának és 

életútjának 

kapcsolatai, főbb 

szakaszai 

Fa leszek, 

ha…, Reszket 

a bokor, 

mert… 

- A népiesség és a 

romantika 

jelenlétének 

bemutatása Petőfi 

Sándor 

életművében 

Minek 

nevezzelek? 

- Petőfi életútja 

legfontosabb 

eseményeinek 

megismerése; 

Petőfi korának 

irodalmi életében 
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Egy gondolat 

bánt engemet 

- A Petőfi-életmű 

befogadástörténeté

nek néhány 

sajátossága, a 

Petőfi-kultusz 

születése 

A puszta, télen 

vagy Kis-

Kunság 

- A Petőfi-életmű 

szerepe, hatása a 

reformkor és a 

forradalom 

történéseiben 
A XIX. század 

költői 

Fekete-piros 

dal 

Epika   

A helység 

kalapácsa 

(részlet) 

Az apostol 

(részlet) 

- Elbeszélő 

szövegek közös 

órai feldolgozása 

irányregény, 

utópia, szigetutópia 

c) Jókai Mór   - Legalább egy 

regény önálló 

elolvasása 

Elbeszélések   - 

Művelődéstörténet

i kitekintés: a 

modern 

olvasóközönség 

megjelenése, a 

sajtó és a 

könyvnyomtatás 

szerepe 

A tengerszem 

tündére 

- A 19. század 

néhány jellemző 

elbeszélő 

műfajának és 

irányzatának 

áttekintése 

A huszti 

beteglátogatók 

- Kreatív szövegek 

alkotása megadott 

stílusban vagy 

ábrázolásmóddal 

Regények   - Szövegek közös 

értelmezése az 

elbeszéléselmélet 

alapfogalmainak 

segítségével 

Az arany 

ember 
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B) 

Irodalomtudomá

ny 

    nemzeti szemlélet, 

korszerű népiesség 

  Erdélyi János: 

A magyar 

népdalok 

Bajza József: 

Dramaturgiai 

és logikai 

leckék (részlet) 

    

5. Romantika és 

realizmus a XIX. 

század magyar 

irodalmában  

  - Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

kijelölt versek 

értelmezése, 

elemzése alapján 

ballada, 

pillérversszak, 

önirónia, 

eszményítő 

realizmus 

35 

Arany János   - Arany János lírai 

életművének főbb 

témái és változatai 

(szabadság és 

rabság; 

visszatekintés és 

önértékelés; a 

művész szerepe a 

társadalomban; 

erkölcsi dilemmák 

és 

válaszlehetőségek)  

Epika   - Arany János 

balladaköltészetén

ek megismerése 

legalább három 

ballada 

elemzésével, a 

műfaji 

sajátosságok és a 

tematikus 

jellemzők 

rendszerezése 

Toldi estéje - A költő 

epikájának (Toldi 

estéje, Buda 

halála) 

tanulmányozása a 

kijelölt és 

választott 

szövegek 

segítségével 
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Balladák   - A  kortárs 

történelem 

eseményeinek 

feldolgozása, 

bemutatása Arany 

lírai és epikus 

költészetében 

Ágnes asszony - Arany alkotói 

pályája főbb 

szakaszainak 

azonosítása 

(forradalom előtti 

időszak, 

nagykőrösi évek, 

Őszikék) 

V. László - Arany 

életművében a 

népiesség és a 

romantika 

összefonódásának 

tudatosítása  

Vörös Rébék - Arany 

jelentősége kora 

irodalmi életében, 

Arany életútja 

legfontosabb 

eseményeinek 

megismerése  

Líra   - Az Arany-életmű 

befogadás-

történetének, az 

Arany-kultusz 

születésének 

áttekintése 

Fiamnak 

Letészem a 

lantot 

Kertben 

Epilógus 

Kozmopolita 

költészet 

Mindvégig 

Mikszáth 

Kálmán 

  - Elbeszélő 

szövegek közös 

órai feldolgozása 

különc, 

donquijoteizmus 

Az a fekete folt - Legalább négy 

novella és egy 

regény önálló 

elolvasása 
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Bede Anna 

tartozása 

- 

Művelődéstörténet

i kitekintés: a 

modern 

olvasóközönség 

megjelenésének, a 

sajtó és a 

könyvnyomtatás 

szerepének 

tanulmányozása 

A bágyi csoda - A romantika és a 

realizmus 

találkozásának 

vizsgálata a 

mikszáthi epikában 

Szegény Gélyi 

János lovai 

- Az anekdota 

műfaji 

jellegzetességeinek 

megismerése, az 

anekdota 

szerepének 

vizsgálata 

Mikszáth 

regényeiben és 

novelláiban 

Beszterce 

ostroma 

- A metaforikus 

próza poétikai 

jegyeinek 

megismerése 

- Mikszáth egy 

művében a különc 

szerepének 

tanulmányozása  

- Erkölcsi kérdések 

(pl.: bűn és 

büntetés, 

őszinteség, 

hazugság, 

képmutatás) 

vizsgálata 

Mikszáth 

műveiben 

klasszikus 

modernség, 

realizmus, realista 

regény, 

mindentudó 

elbeszélő 

6. A klasszikus 

modernség 

irodalma  

  - A XIX. század 

történelmi, 

erkölcsi, filozófiai 

kérdésfelvetéseine

k, konfliktusainak 

megértése az 

epikus és drámai 

4 
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művek elemzése 

alapján 

Balzac:  Goriot apó - A XIX. század 

néhány jellemző 

epikus  műfajának 

és irányzatának 

áttekintése 

7. Szemelvények 

a XIX. század 

második felének 

és a 

századfordulóna

k a magyar 

irodalmából 

  - Ezen XIX. 

századi alkotók 

helyének, 

irodalomtörténeti 

szerepének 

megismerése 

nép-nemzeti 

irodalom, filozófiai 

dal 

4 

Tompa Mihály A gólyához, A 

madár, fiaihoz 

- A század 

irodalmi 

törekvéseinek, 

sajátosságainak, 

írói-költői 

csoportjainak 

megismerése 

  

Gárdonyi Géza Az én falum, A 

láthatatlan 

ember 

(részletek) 

- A lírai 

beszédmód 

változatainak 

értelmezése; a 

korszakra és az 

egyes alkotókra 

jellemző 

beszédmódok 

feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás 

összevetése.  

  

Vajda János Húsz év múlva - A művek közös 

és egyéni 

feldolgozása, 

értelmezése 

  

Az üstökös - Összehasonlító 

elemzés készítése 

közös téma, 

motívum, műfaj 

vagy forma alapján 
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8. Színház- és 

drámatörténet 

Dráma a 

századforduló

n (analikus 

dráma és 

drámaiatlan 

dráma) 

Elbeszélő 

szövegek közös 

órai feldolgozása; 

legalább két 

regény és két 

dráma önálló 

elolvasása, a XIX. 

század történelmi, 

erkölcsi, filozófiai 

kérdésfelvetéseine

k, konfliktusainak 

megértése az 

epikus és drámai 

művek elemzése 

alapján;  az 

irodalomtörténeti 

folytonosság 

(művek, 

motívumok 

párbeszéde) 

megértése; 

klasszikus 

esztétikai és 

modernista 

esztétikai 

törekvések 

felfedezése a XIX. 

századi 

világirodalom 

kiemelkedő 

alkotásaiban; a 

XIX. századi 

világirodalom 

magyar irodalomra 

gyakorolt 

hatásának 

megértése 

klasszikus 

modernség, 

realizmus, realista 

regény, 

mindentudó 

elbeszélő, 

tolsztojanizmus, 

visszatekintő 

időszerkezet, 

analitikus dráma, 

drámaiatlan dráma, 

lírai dráma 

8 

 Ibsen: Nóra 

vagy A 

vadkacsa 

Csehov: Sirály 

vagy Ványa 

bácsi 

9. Az orosz 

irodalom 

Gogol: A 

köpönyeg 

8 

Dosztojevszkij

: Bűn és 

bűnhődés 

(részletek) 

Tolsztoj: Ivan 

Iljics halála 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési feladatok 

Kulcsfogalma

k 

Óraszá

m 

5 
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1. A szöveg 

fogalma, 

típusai; a 

szövegkohézi

ó, a 

szövegkompo

zíció; 

szövegfajták; 

szövegértés, 

szövegalkotás 

Gyakorlati 

szövegalkotás 

- Összefüggő szóbeli 

szöveg: felelet, 

kiselőadás, 

hozzászólás, felszólalás 

szöveg, 

szövegösszefüg

gés, 

beszédhelyzet; 

szövegmondat, 

bekezdés, 

tömb, szakasz; 

szövegkohézió 

(témahálózat, 

téma-réma, 

szövegtopik, 

szövegfókusz, 

kulcsszó, cím); 

szövegpragmati

ka 

(szövegvilág, 

nézőpont, 

fogalmi séma, 

tudáskeret, 

forgatókönyv); 

nyelvtani 

(szintaktikai) 

tényező 

(kötőszó, 

névmás, 

névelő, 

határozószó, 

előre- és 

visszautalás, 

deixis, 

egyeztetés); 

intertextualitás, 

összefüggő 

szóbeli 

szövegek: 

előadás, 

megbeszélés, 

vita; a 

magánélet 

színtereinek 

szövegtípusai: 

levél, köszöntő 

stb.; esszé 

Az intertextualitás - A  magánélet 

színtereinek 

szövegtípusai: levél, 

köszöntő stb. 

A szövegfonetikai 

eszközök és az 

írásjelek szerepe a 

szöveg 

értelmezésében 

- Az esszé 

2. Stilisztika – 

stílusrétegek, 

stílushatás, 

stíluseszközö

  - A stílus szerepének 

tudatosítása 

stílus, 

stilisztika, 

stílustípus 

(bizalmas, 

közömbös, 

18 
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k, szóképek, 

alakzatok  

A stílus fogalma 

és hírértéke 

- A stiláris 

különbségek 

felfedeztetése 

választékos 

stb.); 

stílusérték 

(alkalmi és 

állandó); 

stílusréteg 

(társalgási, 

tudományos, 

publicisztikai, 

hivatalos, 

szónoki, 

irodalmi); 

stílushatás; 

néhány 

gyakoribb 

szókép és 

alakzat 

köznyelvi és 

irodalmi 

példákban, 

jelentésszerkez

et, 

jelentéselem, 

jelentésmező, 

jelhasználati 

szabály; 

denotatív, 

konnotatív 

jelentés; 

metaforikus 

jelentés; 

motivált és 

motiválatlan 

szó, 

hangutánzó, 

hangulatfestő 

szó; 

egyjelentésű, 

többjelentésű 

szó, azonos 

alakú szó, 

rokon értelmű 

szó, hasonló 

alakú szópár, 

ellentétes 

jelentés 

A stílus kifejező 

ereje 

- Az alakzatok és a 

szóképek hatásának, 

szerepének vizsgálata 

szövegelemzéskor 

Stílusrétegek: - A stílus, a stilisztika, 

a stílustípusok 

társalgási, 

tudományos, 

publicisztikai, 

hivatalos, szónoki 

és irodalmi stílus 

- A stílusérték 

Stílusárnyalatok 

(pl.: neutrális, 

gúnyos, patetikus, 

népies, familiáris, 

költői, archaikus) 

- A stílushatás 

  - Stílusgyakorlatok 

A 

mondatstilisztikai 

eszközök (a 

verbális stílus, 

nominális stílus, a 

körmondat) 

- A hangalak és 

jelentés viszonyának 

felismertetése 

- Értelmezési 

gyakorlatok különböző 

beszédhelyzetekben 

- A mondat- és 

szövegjelentést 

meghatározó tényezők 

felismertetése, 

tudatosítása 

Hangszimbolika, 

hangutánzás, 

hangulatfestés 

- A magyar szórend 

megváltozása és az 

üzenet 

jelentésváltozása 

közötti összefüggés 

tudatosítása 

- A mindennapi 

kommunikáció gyakori 

metaforikus 

kifejezéseinek és 

használati körének 

megfigyelése, 

értelmezése 

- Szótárhasználat 

fejlesztése 

Szóképek 

(egyszerű; 

- A jel és a nyelvi jel 

fogalma, összetevői 
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hasonlatból 

kinövő szóképek 

/metafora, 

szinesztézia/, 

érintkezésen 

nyugvó szóképek 

/metonímia, 

szinekdoché/, 

összetett szóképek 

/összetett költői 

kép, allegória, 

szimbólum/) 

- A jel és a jelentés 

összefüggése, 

jelentéselemek 

- A hangalak és a 

jelentés viszonya, 

jelentésmező 

Költői alakzatok 

(ismétlés, 

felcserélés, 

kihagyás) 

köznyelvi és 

irodalmi 

szövegekben 

- Motivált és 

motiválatlan jelentés  

- A metaforikus 

kifejezések szerkezete, 

jellemző típusai, 

használatuk 

- A mondat- és 

szövegjelentés 

3. Retorika- a 

beszédfajták, 

a beszéd 

felépítése, az 

érvelés 

A retorika és 

kommunikáció, a 

retorika fogalma 

A retorika 

alapfogalmainak 

megismertetése, azok 

alkalmazása a tanulók 

életével, 

mindennapjaival 

összefüggő nyilvános 

megszólalásokban; A 

hatásos érvelés 

technikájának, a 

legfőbb érvelési 

hibáknak a 

megismertetése; Önálló 

beszéd megírásához, 

annak hatásos 

előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási 

képességek fejlesztése; 

A szónok 

tulajdonságai, 

feladatai; A szónoki 

beszéd felépítése, a 

beszéd 

megszerkesztésének 

menete az 

anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig; Az érv, 

érvelés, cáfolat 

megértése; Az érvelési 

hibák felfedeztetése; A 

retorika, 

szónoklat, a 

szónok 

feladata, a 

meggyőzés 

eszközei: érv és 

cáfolat; 

hagyományos 

és mai 

beszédfajták; a 

szónoklat 

részei, 

szerkezete, 

felépítése 

13 

A retorikai 

szövegek 

felépítése és 

elkészítésének 

lépései 

A szónoki beszéd 

fajtái és 

jellemzőik 

Az érvelő beszéd 

felépítése, az 

érvtípusok 

Az érvelés 

módszere 

A retorikai 

szövegek 

kifejezőeszközei 

A kulturált vita 

szabályai 

A befolyásolás 

módszerei 
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hatásos előadásmód 

eszközeinek tanítása, 

gyakoroltatása 

 Magyar nyelv 36 

Magyar nyelv és irodalom 180 óra 

 

 

11. évfolyam/heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

1. A klasszikus modernség lírájának alkotói, alkotásai 5 óra 

2. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 8 óra 

3. A magyar irodalom a XX. században 43 óra 

4. A modernizmus világirodalmából 16 óra 

MAGYAR NYELV  

1. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv 
4 óra 

2. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 

norma 
15 óra 

3. Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 

nyelvemlékek 
10 óra 

4. Ismeretek a nyelvről – Ismétlés, rendszerezés 7 óra 

 

Magyar irodalom heti 2 óra/36 hét/72 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 

I. A klasszikus modernség lírájának alkotói, alkotásai 

1. A francia 

szimbolisták 

Baudelaire: A 

Romlás virágai 

– Előszó; Az 

albatrosz 

A klasszikus modernista 

költészet főbb 

irányzatainak, 

programjainak 

megismerése; a XIX. 

századi líra új 

kifejezésmódbeli 

jellemzőinek 

azonosítása; a 

hagyományhoz való 

viszony értelmezése, a 

szimbolizmus, 

esztétizmus, l’art 

pour l’art, 

kötetkompozíció, 

szinesztézia, 

kiátkozott költő 

5 

Verlaine: Őszi 

chanson; 

Költészettan 
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Rimbaud: A 

magánhangzók 

szonettje 

költői programok főbb 

sajátosságainak 

megfigyelése, 

poétikaértelmezések, a 

régi és új 

költészeteszmény 

jellemzőinek 

számbavétele; a korszak 

programadó verseinek 

értelmezése, poétikai-

retorikai elemzése 

(annak tudatosításával, 

hogy ezek a művek 

fordításokban 

olvashatók) 

II. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Színház- és 

drámatörténet 

Madách Imre: 

Az ember 

tragédiája 

A mű irodalmi, 

történetfilozófiai, 

eszmetörténeti 

előzményeinek 

megismerése; a bibliai és 

a mitológiai előképek 

felfedezése: a Teremtés 

könyve, Jób könyve, a 

Faust-történet; a mű 

erkölcsi 

kérdésfelvetéseinek 

megértése, mai 

vonatkozásainak 

tisztázása; Az ember 

tragédiájának 

történelemfilozófiai 

dilemmáinak vizsgálata ; 

eszmék, nemek harcának 

vizsgálata a műben 

emberiségdráma, 

emberiségköltem

ény, drámai 

költemény, 

történelemfilozófi

a, történeti 

színek, 

keretszínek, 

falanszter 

8 

III. A magyar irodalom a XX. században 

1. Életművek a 

XX. század 

magyar 

irodalmából 

Ady Endre 
(Góg és 

Magóg fia 

vagyok én…; 

Héja-nász az 

avaron; Harc a 

Nagyúrral; A 

Tisza-parton; 

Lédával a 

bálban; Új 

vizeken járok; 

Az ős Kaján; 

Ady Endre életművének 

főbb témái és 

versformái; Ady 

költészetének tematikus, 

formai és nyelvi 

újdonságai XIX. századi 

költészetünk tükrében; A 

szimbólumok újszerű 

használata az 

életműben;A 

szecessziós-szimbolista 

versek esztétikai 

szecesszió, 

versciklus, 

kötetkompozíció, 

vezérvers, 

önmitologizálás, 

szimultán 

versritmus vagy 

bimetrikus 

verselés 

10 
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A Sion-hegy 

alatt; Az Úr 

érkezése; 

Kocsi-út az 

éjszakában; 

Emlékezés egy 

nyár-

éjszakára; Az 

eltévedt lovas; 

Őrizem a 

szemed) 

jellemzőinek 

megismerése; Ady 

Endre költészetének 

hatása a kortársakra, 

illetve az ún. Ady-

kultusz születésének 

megismerése; 

Szemelvények a költő 

prózájából, 

publicisztikai 

írásaiból;Ady Endre 

életútjának költészetét 

meghatározó főbb 

eseményei, kapcsolatuk 

a költői pálya 

alakulásával; A költő 

főbb pályaszakaszainak 

jellemzői, az Új versek 

c. kötet felépítésének 

tanulmányozása;A 

Nyugat születése, 

jelentőségének 

felismerése; Ady Endre 

költészete körüli viták 

tanulmányozása  

Babits Mihály 

(In Horatium; 

A lírikus 

epilógja; Esti 

kérdés; Húsvét 

előtt; Jobb és 

bal; Mint 

különös 

hírmondó…; 

Cigány a 

siralomházban

; Ősz és tavasz 

között; Jónás 

könyve; Jónás 

imája) 

Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

törzsanyagban megjelölt 

versek és a Jónás könyve 

elemzésével; Babits 

Mihály 

irodalomszervező 

munkásságának 

feltérképezése; Babits 

Mihály költészetének 

főbb témái (filozófiai 

kérdésfelvetések, az 

értelmiségi lét kérdései 

és felelőssége, 

értékőrzés, erkölcsi 

kérdések és választások) 

tanulmányozása; Babits 

Mihály „poeta doctus” 

filozófiai 

költészet, 

parafrázis, 

nominális és 

verbális stílus, 

irónia 

10 
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költői felfogásának 

megismerése néhány 

költői eszközének 

tanulmányozásával; 

Babits költői életútjának 

és költői pályájának főbb 

szakaszai, eseményei; 

Babits jelentőségének 

megismerése a magyar 

irodalomban: a költő, a 

magánember, a közéleti 

személyiség egysége; 

szemléleti, esztétikai 

öröksége 

Kosztolányi 

Dezső ( A 

szegény 

kisgyermek 

panaszai 

részletek: Mint 

aki a sínek 

közé esett…; 

Azon az éjjel; 

Anyuska régi 

képe; Boldog, 

szomorú dal; 

Őszi reggeli; 

Halotti beszéd; 

Hajnali 

részegség; 

Édes Anna; 

Esti Kornél; 

Tizennyolcadi

k fejezet, 

melyben egy 

közönséges 

villamosútról 

ad megrázó 

Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

törzsanyagban megjelölt 

művek elemzésével; 

Kosztolányi Dezső 

költészetének főbb 

témáinak (gyermek- és 

ifjúkor, emlékezés, 

értékszembesítés, 

elmúlás, érzelmek stb.) 

tanulmányozása; A költő 

„homo aestheticus” 

költői felfogásának 

megismerése költői 

eszköztárának 

tanulmányozása által; 

Elbeszélő prózája főbb 

narrációtechnikai, 

esztétikai 

sajátosságainak 

felismerése, 

értelmezése;A lélektani 

analízis tanulmányozása 

Kosztolányi Dezső 

homo aestheticus, 

versciklus, 

modernizmus, 

freudizmus, 

novellaciklus, 

alakmás 

10 
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leírást...; A 

fürdés) 

prózájában;  A 

történelem és a 

magánember 

konfliktusának 

ábrázolása Kosztolányi 

Dezső regényeiben; 

Kosztolányi Dezső 

szerepének vizsgálata 

kora irodalmi életében 

(vitái kortársaival; helye, 

szerepe a Nyugat első 

nemzedékében) 

2. Portrék a 

XX. század 

magyar 

irodalmából  

Móricz 

Zsigmond 
(Tragédia; 

Barbárok; Úri 

muri; 

Rokonok-

részletek) 

Az alkotó 

irodalomtörténeti 

helyének, szerepével 

vizsgálata; a század 

irodalmi törekvéseinek, 

sajátosságainak, írói-

költői csoportjainak 

megismerése; annak 

felismerése, hogy az 

írói-költői felelősség, 

szociális-társadalmi 

együttérzés, világnézet, 

egyéni látásmód és 

kapcsolat a 

hagyományhoz 

változatos módon, 

műfajban és tematikában 

szólalhat meg   

naturalizmus, 

szabad függő 

beszéd 

7 

3. Metszetek a 

XX. század 

magyar 

irodalmából – 

a Nyugat 

alkotói 

Juhász Gyula 
(Tiszai csönd; 

Anna örök) 

a lírai beszédmód 

változatainak 

értelmezése; a korszakra 

és az egyes alkotókra 

jellemző beszédmódok 

feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás 

összevetése; a 

költemények közös és 

egyéni feldolgozása, 

értelmezése; 

impresszionizmus

; hangulatlíra, 

nosztalgia 

4 
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összehasonlító elemzés 

készítése közös téma, 

motívum, műfaj vagy 

forma alapján 

Tóth Árpád 
(Esti 

sugárkoszorú; 

Lélektől 

lélekig; Isten 

oltó-kése) 

Karinthy 

Frigyes (Így 

írtok ti-

részletek; 

Találkozás egy 

fiatalemberrel) 

az Így írtok ti irodalmi 

jelentőségének 

megértése 

A Nyugat és 

nemzedékei, 

paródia, 

stílusparódia, 

műfajparódia 

2 

IV. A modernizmus világirodalmából 

1. Az 

avantgard 

mozgalma 

Guillaume 

Apollinaire: A 

megsebzett 

galamb és a 

szökőkút,  

Kassák Lajos: 
A ló meghal a 

madarak 

kirepülnek 

(részlet) 

•Irodalmi szövegek és 

társművészeti alkotások 

összehasonlító elemzése; 

•Stílustörténeti és 

irodalomtörténeti 

fogalmak használata 

műértelmezésekben; 

•Művelődéstörténeti 

áttekintés: a XIX-XX. 

század fordulójának 

filozófiai, művészeti és 

irodalmi irányzatainak 

tanulmányozása; 

•Nietzsche, Bergson, 

Freud nézeteinek 

megismerése, 

irodalomra gyakorolt 

dekadencia; 

életfilozófia, 

pszichoanalízis; a 

nyelv és a 

személyiség 

válsága; 

avantgárd; 

futurizmus, 

dadaizmus, 

expresszionizmus

, 

konstruktivizmus, 

kubizmus; szabad 

vers, kései 

modernség, 

objektív 

költészet, 

16 

2. A 

világirodalom 

modernista 

lírájának nagy 

alkotói, 

alkotásai 

Thomas 

Stearns Eliot: 

A 

háromkirályok 

utazása 

(részlet) 
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3. A 

világirodalom 

modernista 

epikájának 

nagy alkotói, 

alkotásai 

Franz Kafka: 
Az átváltozás 

Thomas 

Mann: Tonio 

Kröger vagy 

Mario és a 

varázsló  

hatásuk feltérképezése; 

•A művészet- és 

irodalomtörténetben a 

modernség/modernizmu

s jelentőségének 

vizsgálata; • Az 

avantgárd mozgalmak 

művészeti és politikai 

szerepének, 

jelentőségének 

megismerése; • Az 

egzisztencializmus és a 

posztmodern filozófia 

irodalmi hatásának 

felfedezése; • Valóság és 

fikció, a bűntelenség és 

bűnösség, létbe vetettség 

filozófiai kérdéseinek 

értelmezése; • A XX. 

századi irodalom néhány 

meghatározó 

tendenciájának 

megismertetése. Művek, 

műrészletek 

feldolgozása, alkotói 

nézőpontok, látásmódok, 

témák, történeti, 

kulturális kontextusok 

megvitatása.  Az önálló 

olvasóvá válás 

támogatása, felkészítés a 

tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a 

választott művek önálló 

feldolgozására és 

megosztására.; • 

Kimerülés és 

újrafeltöltődés: a 

kísérleti irodalom és az 

olvasóközönség 

viszonya, a posztmodern 

változó meghatározásai 

intellektuális 

költészet, abszurd 

dráma, kétszintes 

dráma, 

mítoszregény, 

posztmodern   

4. Színház- és 

drámatörténet: 

a modernizmus 

drámai 

törekvései 

Bertold 

Brecht: 

Koldusopera 

vagy Kurázsi 

mama  

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalma

k 

Óraszám 
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1. Pragmatika- 

a 

megnyilatkozá

s fogalma, 

társalgási 

forduló, 

beszédaktus, 

együttműködés

i elv  

A nyelv 

működése a 

beszélgetés, 

társalgás során 

A kulturált nyelvi 

magatartás 

fejlesztése; A nyelv 

működésének, a 

nyelvhasználat 

megfigyelése 

különböző 

kontextusokban, 

eltérő célok 

elérésére nyelvi 

eszközökkel; A 

kulturált nyelvi 

magatartás 

fejlesztése 

  

  

  

megnyilatkozás

, társalgás, 

társalgási 

forduló, 

szóátvétel, 

szóátadás; 

beszédaktus 

(lokúció, 

illokúció, 

perlokúció); 

deixis; 

együttműködési 

elv 

  

4 

  

  

  

  A társalgás 

udvariassági 

formái 

  A beszédaktus 

  Az 

együttműködési 

elv 

2. A nyelv 

rétegződése, 

nyelvjárások, 

nyelvi tervezés, 

nyelvi norma 

  

  

  

Anyanyelvünk 

rétegződése I.- A 

köznyelvi 

változatok, a 

csoportnyelvek és 

rétegnyelvek 

 A nyelvi 

sokszínűség, nyelvi 

tolerancia 

tudatosítása; A 

nyelvjárások 

nyelvhasználati 

sajátosságainak 

megismertetése; A 

nyelvi tervezés 

elveinek és 

feladatainak 

megismertetése; A 

nyelv társadalmi 

tagozódásának 

vizsgálata 

  

  

  

nyelvi tervezés, 

nyelvpolitika, 

nyelvművelés, 

nyelvtörvény, 

nyelvi norma; 

nyelvváltozatok

; vízszintes és 

függőleges 

tagolódás; 

nyelvjárások, 

regionális 

köznyelv, 

tájszó; 

csoportnyelv, 

szaknyelv, 

hobbinyelv, 

rétegnyelv; 

szleng, argó; 

kettősnyelvűsé

g, 

kétnyelvűség, 

kevert 

nyelvűség; 

nemzetiségi 

nyelvek 

  

15 

  

  

  

Anyanyelvünk 

rétegződése II.- A 

nyelvjárások és a 

nyelvi norma 

Nyelvünk 

helyzete a határon 

túl 

Nyelvi tervezés, 

nyelvpolitika, 

nyelvművelés 
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3. 

Nyelvtörténet- 

a nyelv 

változása, a 

nyelvrokonság 

kérdései, 

nyelvemlékek 

  

  

  

A magyar nyelv 

rokonságának 

hipotézisei 

A magyar nyelv 

eredetének, az erről 

szóló tudományos 

hipotéziseknek 

megismerése; Az 

összehasonlító 

nyelvszemlélet 

fejlesztése: 

nyelvünk helye a 

világban; Az 

interdiszciplináris 

tudatosság 

fejlesztése a 

nyelvtörténeti, 

irodalom- és 

művelődéstörténeti 

párhuzamosságok 

és összefüggések 

felfedeztetésével; 

A 19. század 

versengő elméletei, 

az utóbbi évtizedek 

törekvései a 

származási 

modellek 

felülvizsgálatára 

(„család” és „fa” 

metaforák kritikája, 

újabb régészeti és 

genetikai adatok, 

stb.) 

A nyelvhasonlítás 

korszerű formái 

Nyelvi változások 

a Neumann-

galaxisban 

nyelvrokonság, 

nyelvcsalád; 

uráli 

nyelvcsalád, 

finnugor 

rokonság; 

ősmagyar, 

ómagyar, 

középmagyar 

kor, újmagyar 

kor, újabb 

magyar kor; 

nyelvemlék; ősi 

szó, belső 

keletkezésű 

szó, jövevény- 

és idegen szó; 

nyelvújítás, 

ortológus, 

neológus; 

szinkrón és 

diakrón 

nyelvszemlélet 

  

  

  

10 

  

  

  

A magyar 

nyelvtörténet 

korszakai 

A magyar nyelv 

rokonságának 

megismerése; A 

szinkrón és diakrón 

nyelvszemlélet 

fejlesztése 
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Nyelvemlékek A nyelvtörténeti 

kutatások 

forrásainak 

vizsgálata: 

kézírásos és 

nyomtatott 

nyelvemlékek; A 

magyar nyelv 

történetének főbb 

korszakai, és 

néhány fontos 

nyelvemlékünk (A 

tihanyi apátság 

alapítólevele, 

Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-

siralom) 

A szókészlet 

változása a 

magyar nyelv 

történetében 

Változás és 

állandóság nyelvi 

egyensúlyának 

megértése; A 

szókincs 

jelentésváltozásána

k főbb típusai, 

tendenciái 

  Nyelvújítás A nyelvújításnak, 

illetve hatásának 

tanulmányozása 

    

4. Ismeretek a 

nyelvről – 

Ismétlés, 

rendszerezés 

A tanult ismeretek 

rendszerezése, 

feladatmegoldó 

készség 

fejlesztése. 

A tanult 

nyelvészeti, 

kommunikációs, 

szövegértési és 

szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek 

rendszerező 

áttekintése; 

Rendszerező 

képesség, önálló 

tanulás fejlesztése: 

az érettségi 

témaköreinek és a 

követelményeknek 

megfelelő 

tételvázlatok 

összeállítása  

Nyelv, beszéd, 

kommunikáció, 

szöveg, nyelvi 

szint, retorika, 

stílus, jelentés, 

nyelv és 

társadalom, 

magyar nyelv, 

nyelvtörténet, 

nyelvi változás. 

7 

Magyar nyelv  36 óra 

Magyar nyelv és irodalom 108 óra 
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12. évfolyam/heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

I. A modernizmus irodalma  6 óra 

II. A magyar irodalom a XX. században II. 29 óra 

III. Metszetek a XX. század magyar irodalmából 17 óra 

IV. A XX. századi történelem az irodalomban 8 óra 

V. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 12 óra 

MAGYAR NYELV  

1. Ismeretek a nyelvről – Ismétlés, rendszerezés 18 óra 

2. Felkészülés az érettségi vizsgára 18 óra 

Az össz. óraszám 108 óra 

 

 

Magyar irodalom heti 2 óra/36 hét/72 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalma

k 

Óraszá

m 

I. A modernizmus irodalma 

Színház- és 

drámatörténe

t: a 

modernizmus 

drámai 

törekvései 

Samuel Barclay 

Beckett: Godot-

ra várva vagy 

Friedrich 

Dürrenmatt: A 

fizikusok vagy 

A nagy 

Romulus 

•Irodalmi szövegek és 

társművészeti alkotások 

összehasonlító elemzése; 

•Stílustörténeti és 

irodalomtörténeti fogalmak 

használata 

műértelmezésekben; 

•Művelődéstörténeti 

áttekintés: a XIX-XX. 

század fordulójának 

filozófiai, művészeti és 

irodalmi irányzatainak 

tanulmányozása; 

•Nietzsche, Bergson, Freud 

nézeteinek megismerése, 

irodalomra gyakorolt 

hatásuk feltérképezése; •A 

művészet- és 

irodalomtörténetben a 

dekadencia; 

életfilozófia, 

pszichoanalízis; 

a nyelv és a 

személyiség 

válsága; 

avantgárd; 

futurizmus, 

dadaizmus, 

expresszionizm

us, 

konstruktivizm

us, kubizmus; 

szabad vers, 

kései 

modernség, 

objektív 

költészet, 

intellektuális 

6 

A 

posztmodern 

világirodalo

m 

Bohumil 

Hrabal: 

Sörgyári 

capriccio 

(részletek),  

Gabriel Gárcia 

Márquez: Száz 

év magány 

(részletek) 
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modernség/modernizmus 

jelentőségének vizsgálata; 

• Az avantgárd mozgalmak 

művészeti és politikai 

szerepének, jelentőségének 

megismerése; • Az 

egzisztencializmus és a 

posztmodern filozófia 

irodalmi hatásának 

felfedezése; • Valóság és 

fikció, a bűntelenség és 

bűnösség, létbe vetettség 

filozófiai kérdéseinek 

értelmezése; • A XX. 

századi irodalom néhány 

meghatározó 

tendenciájának 

megismertetése. Művek, 

műrészletek feldolgozása, 

alkotói nézőpontok, 

látásmódok, témák, 

történeti, kulturális 

kontextusok megvitatása.  

Az önálló olvasóvá válás 

támogatása, felkészítés a 

tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a 

választott művek önálló 

feldolgozására és 

megosztására.; • Kimerülés 

és újrafeltöltődés: a 

kísérleti irodalom és az 

olvasóközönség viszonya, 

a posztmodern változó 

meghatározásai 

költészet, 

abszurd dráma, 

kétszintes 

dráma, 

mítoszregény, 

posztmodern   

II. A magyar irodalom a XX. században II. 

Életművek: 

Herczeg 

Ferenc 

Az élet kapuja; 

Fekete szüret a 

Badacsonyon; 

Bizánc 

Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

törzsanyagban megjelölt 

művek elemzésével; 

Világkép és műfajok, 

kompozíciós, poétikai és 

retorikai megoldások 

összefüggéseinek 

felismertetése; - A művek 

történeti nézőpontú 

megközelítése, a 

Új Idők, 

nemzeti 

konzervativizm

us, színmű 

3 
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megjelenő esztétikai, lét- 

és történelemfilozófiai 

kérdések és válaszok 

értelmezése 

Életmű a XX. 

század 

magyar 

irodalmából 

II.: József 

Attila  

Nem én kiáltok; 

Reménytelenül; 

Holt vidék; 

Óda; Flóra; 

Kései sirató; A 

Dunánál; 

Tudod, hogy 

nincs bocsánat; 

Nem emel föl; 

(Karóval 

jöttél…) 

    • Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése az életmű 

különböző szakaszaiból 

származó törzsanyagban 

megnevezett vers 

elemzésével     • József 

Attila életműve főbb 

témáinak (pl.: haza, táj, 

szerelem, külváros és 

szegénység, 

lélekábrázolás, 

értékszembesítés, közéleti 

és gondolati költészet) és 

versformáinak, költői 

eszközeinek 

tanulmányozása     • Annak 

vizsgálata, hogy az  életút 

meghatározó tényei 

hogyan függnek össze a 

pályaképpel és a kor 

társadalmi-történelmi 

viszonyokkal     • A költői 

pálya indulása, a költői 

életút szakaszolásának 

lehetséges változatai     • 

József Attila nagy 

gondolati verseinek 

elemzése, a művek 

filozófiai, esztétikai 

összetettségének vizsgálata     

• József Attila helyének 

tisztázása saját kora 

szellemi életében (vitái és 

kapcsolatai kortársaival)     

• Utóéletének, a József 

Attila-kultusz 

születésének, a költői 

életmű XX. századi 

recepciójának 

tanulmányozása 

tárgyias tájvers, 

komplex kép, 

óda, dal, 

műfajszintézis, 

létértelmező 

vers, 

önmegszólító 

vers, 

dialogizáló 

versbeszéd 

13 
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Portrék a 

XX. század 

magyar 

irodalmából 

Örkény István: 

Egyperces 

novellák 

(részletek) 

• A választott XX. századi 

szerzők szerepének 

megismerése a magyar 

irodalomban                            

• Annak felismerése, hogy 

az írói-költői felelősség, 

szociális-társadalmi 

együttérzés, világnézet, 

egyéni látásmód és 

kapcsolat a hagyományhoz 

változatos módon, 

műfajban és tematikában 

szólalhat meg            • Az 

erkölcs, hit, egyén és 

közösség, egyén és egyén 

viszonyának, 

kapcsolatának 

megvilágítása lírai, epikai, 

drámai alkotásokban                                                   

• Összehasonlító elemzés 

készítése közös téma, 

motívum, műfaj vagy 

forma alapján 

groteszk, 

abszurd, 

egyperces, 

családregény, 

kálvinista és 

katolikus 

értékrend 

szembenállása, 

önéletrajziság 

13 

Szabó Magda: 

Az ajtó 

Kányádi 

Sándor: Fekete- 

piros, Halottak 

napja Bécsben, 

Sörény és 

koponya 

(részlet), Valaki 

jár a fák hegyén 

Wass Albert: 

Adjátok vissza 

a hegyeimet; 

Üzenet haza 

III. Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

 Metszetek 

egyéni 

utakon:  

Krúdy Gyula: 

Szindbád – A 

hídon – Negyed 

út vagy 

Szindbád útja a 

halálnál – 

Ötödik út 

Weöres 

Sándor: 

Rongyszőnyeg 

(részletek); 

Szabó Dezső: 

Feltámadás 

Makucskán 

 A választott XX. századi 

szerzők szerepének 

megismerése a magyar 

irodalomban      • A század 

irodalmi törekvéseinek, 

sajátosságainak, írói-költői 

csoportjainak megismerése     

• Annak felismerése, hogy 

az írói-költői felelősség, 

szociális-társadalmi 

együttérzés, világnézet, 

egyéni látásmód és 

kapcsolat a hagyományhoz 

változatos módon, 

műfajban és tematikában 

szólalhat meg.     • 

Történelmi kataklizmák és 

egyéni helytállások lírai 

ábrázolásának 

tanulmányozása Radnóti 

költészetében     • 

Történelmi traumák, 

nemzeti tragédiák 

ábrázolásának 

életrajzi 

ihletettség,  

kulturális 

veszteség, 

ekloga, 

eklogaciklus, 

razglednica, 

szerepvers, 

,,Fényes 

szellők 

nemzedéke”; 

tárgyias 

irodalom 

17 

Metszetek a 

modernista 

irodalomból 

Szabó Lőrinc: 

Semmiért 

egészen; Mozart 

hallgatása 

közben 

Radnóti 

Miklós: Járkálj 

csak, 

halálraítélt!; 

Hetedik ecloga; 
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Erőltetett 

menet; 

Razglednicák 

tanulmányozása a 

transzilván irodalomban     

• Az erkölcs, hit, egyén és 

közösség viszonyának 

kérdései lírai és prózai 

alkotásokban      • A lírai 

beszédmód változatainak 

értelmezése; a korszakra és 

az egyes alkotókra 

jellemző beszédmódok 

feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás 

összevetése.      • A líra 

sokfélesége: párhuzamos 

és versengő költészeti 

hagyományok bemutatása      

• Összehasonlító elemzés 

készítése közös téma, 

motívum, műfaj vagy 

forma alapján 

Metszetek az 

erdélyi, 

délvidéki és 

kárpátaljai 

irodalomból 

Dsida Jenő: 

Nagycsütörtök; 

Arany és kék 

szavakkal 

Reményik 

Sándor: Halotti 

beszéd a hulló 

leveleknek; 

Eredj, ha tudsz 

(részletek) 

Áprily Lajos: 

Tavasz a 

házsongárdi 

temetőben; 

Március 

Metszet a 

„Fényes 

szellők 

nemzedékéne

k” 

irodalmából 

Nagy László: Ki 

viszi át a 

Szerelmet; 

Adjon az Isten 

Metszet a 

tárgyias 

irodalomból 

– Az Újhold 

alkotói 

Pilinszky 

János: Halak a 

hálóban; 

Apokrif; 

Négysoros 

Metszetek az 

irodalmi 

szociográfia 

alkotóinak 

munkáiból 

Illyés Gyula: 

Puszták népe 

(részlet) 

Színház- és 

drámatörténe

t 

Örkény István: 

Tóték;  

Szabó Magda: 

Az a szép fényes 

nap (részletek) 

    • A törzsanyagban 

megnevezett drámai 

művek vagy műrészletek 

olvasása, megismerése, 

közös elemzése     • 

Ismerkedés a korszakban 

kidolgozott dramaturgiai 

eljárásokkal      • 

Álláspontok megismerése 

és kialakítása a 

totalitárius, 

történelmi 

dráma  
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feldolgozott drámák 

problémafelvetésével 

kapcsolatban      • A 

drámai művekben a 

befogadó elé tárt 

társadalmi, közösségi és 

egyéni konfliktusok 

felismerése, 

megfogalmazása, 

megértése     • A 

megmaradásért folytatott 

harc és az azért 

szükségképpen hozott 

áldozatok felismerése 

IV. A XX. századi történelem az irodalomban 

Trianon Juhász Gyula: 

Trianon; Lyka 

Károly: 

Magyar 

művészet 

Vérző 

Magyarország 

(szerk.: 

Kosztolányi 

Dezső) 

    • A nemzeti identitás 

meghatározó lírai 

szövegeinek olvasása, 

megértése, megbeszélése     

• Irodalmi szövegek 

elhelyezése történelmi 

kontextusban     • Irodalmi 

szövegekben 

megfogalmazott közösségi 

és magánemberi erkölcsi 

dilemmák felismerése, 

megvitatása     • Az 

olvasott szövegek 

szerkezeti egységeinek 

megfigyelése, a szerkezeti 

egységek retorikai 

funkcióinak azonosítása     

• Egyes olvasott szövegek 

jellegzetes retorikai 

alakzatainak megfigyelése  

nemzeti 

identitás, 

erkölcsi 

dilemmák 

történelmi 

kontextusban 

8 

Világháború

k 

Gyónyi Géza: 

Csak egy 

éjszakára… 

Holokauszt Szép Ernő: 

Emberszag 

(részlet); 

Tadeus 

Borowski: 

Kővilág 

Kommunista 

diktatúra 

Illyés Gyula: 

Egy mondat a 

zsarnokságról / 

George Orwell: 

1984 (részlet) 

1956 Nagy Gáspár: 

Öröknyár: 

elmúltam 9 

éves; A Fiú 

naplójából; 

Márai Sándor: 

Mennyből az 

angyal 
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V. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 

Felkészülés 

az érettségi 

vizsgára 

Dragomán 

György: Fehér 

király (részlet), 

József Attila: 

Születésnapomr

a átiratok: Tóth 

Krisztina: 

Futrinka utca; 

Varró Dániel  

Harminckétéves 

múltam, Lackfi 

János 

Születésnapotok

ra; Orbán Ottó: 

Születésnapomr

a 

•A posztmodern nyelvezet 

megismerése. 

•Az intertextualitás 

fogalmának megjelenése a 

parafrázis terminusán 

keresztül. Műelemzési, 

műértelmezési 

gyakorlatok. Szóbeli 

témakörvázlatok. 

intertextualitás, 

parafrázis 
12 

 
72 

 

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszám 

1. Ismeretek a 

nyelvről – 

Ismétlés, 

rendszerezés 

A tanult 

ismeretek 

rendszerezése, 

feladatmegoldó 

készség 

fejlesztése. 

A tanult 

nyelvészeti, 

kommunikációs, 

szövegértési és 

szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek 

rendszerező 

áttekintése; 

Rendszerező 

képesség, önálló 

tanulás 

fejlesztése: az 

érettségi 

témaköreinek és 

a 

követelményekne

k megfelelő 

tételvázlatok 

összeállítása  

Nyelv, beszéd, 

kommunikáció, 

szöveg, nyelvi 

szint, retorika, 

stílus, jelentés, 

nyelv és 

társadalom, 

magyar nyelv, 

nyelvtörténet, 

nyelvi változás. 

18 



158. 

2. Felkészülés az 

érettségi 

vizsgára 

A tanult 

ismeretek 

rendszerezése, 

feladatmegoldó 

készség 

fejlesztése; 

szóbeli 

témakörvázlato

k 

Szövegértés, 

szövegalkotás, 

helyesírás, 

műelemzés 

18 

Magyar nyelv  36 óra 

Magyar nyelv és irodalom 108 óra 

 

9. évfolyam/heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

1. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 6 óra 

2. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 10 óra 

3. A görög irodalom 14 óra 

4. A római irodalom   6 óra 

5. A Biblia 18 óra 

6. A középkor irodalma 14 óra 

7. A reneszánsz irodalma 22 óra 

8. A barokk és a rokokó irodalma 12 óra 

9. A felvilágosodás irodalma 6 óra 

MAGYAR NYELV  

1. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; 

digitális kommunikáció 
13 óra 

2. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi 

elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 
23 óra 

Az össz. óraszám 144 óra 

 

 

Magyar irodalom heti 3 óra/36 hét/108 óra 

Tematikai egység/  Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 
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1. Bevezetés az 

irodalomba – 

művészet, 

irodalom 

Az irodalom és 

hatása: Karinthy 

Frigyes A cirkusz 

c. műve alapján 

 Változatos lírai, 

kisprózai 

alkotások, 

szövegrészletek 

olvasása, közös 

értelmezése 

 Szerző, előadó, 

terjesztő és 

befogadó 

változó 

viszonyrendszer

e: a 

művészetben 

való részvétel 

lehetőségei; 

Nyelv és 

nyelviség az 

irodalomban: a 

képi és a hangzó 

nyelv, szóképek 

és retorikai 

alakzatok a 

hétköznapi és az 

irodalmi 

kommunikációb

an; 

művészet, 

szépirodalom, 

szórakoztató 

irodalom, 

irodalmi 

kommunikáció; 

szerző, alkotó, 

terjesztő, másoló, 

előadó, befogadó; 

befogadás, 

értelmezés, 

műnem, epika, 

líra, dráma, 

műfaj, monda, 

elbeszélés, 

regény, elbeszélő 

költemény, dal, 

himnusz, óda, 

elégia, metafora, 

hasonlat, költői 

megformáltság, 

történet, 

elbeszélés, lírai 

én, narrátor, 

beszélő, dialógus, 

monológ 

6 

Szerzők, művek 

párbeszéde : A 

tűcsök és a 

hangya 

feldolgozások 

Népszerű 

irodalom. Az 

irodalom 

határterületei: 

Arthur Conan 

Doyle: Sherlock 

Holmes-történetek 

(részletek) 

Műnemi-műfaji 

rendszer 

2. Az irodalom ősi 

formái. Mágia, 

mítosz, mitológia 

Az ősi magyar 

hitvilág - Hoppál 

Mihály: Sámánok. 

Lelkek és 

jelképek 

(részletek)  

A mítoszok 

kulturális 

jelentőségének 

megértése. 

Hősök és 

archetípusok a 

kortárs 

kultúrában, pl. 

populáris 

filmen, 

videojátékban 

vagy 

képregényben 

szóbeliség, 

írásbeliség, 

sámánizmus, 

regös, mágus, 

jokulátor, táltos,  

világfa, 

antikvitás, 

mítosz, mitológia 

eredetmítosz, 

archaikus világ, 

archetípus 

10 

Irodalom és 

mozgókép - 

Jankovics 

Marcell: Ének a 

csodaszarvasról 

(részlet) 
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A görög mitológia 

- A világ 

születése; istenek 

születése és harca; 

istenek 

nemzedékei, 

világkorszakok; 

az ember 

teremtése 

Az olimposzi 

istenek  

A görög mitológia 

híres történetei 

Mítosz- és 

hőstípusok 

megkülönböztet

ése, felismerése. 

Mítoszok, 

mondák és 

népmesék 

Az archaikus, 

mitikus világkép 

és a kortárs 

világkép 

viszonyának 

mérlegelése  

Az  alapvető 

emberi 

magatartásformá

k felismerése és 

azonosítása a 

mitológiai 

történetekben és 

eposzokban 

 A 

vándormotívum

ok felismerése 

pl. vízözön, örök 

élet utáni vágy 

Irodalmi 

alapformák, 

műfajok és 

motívumok 

megismerése 

A 

történetmesélés 

formáinak 

elemzése, az 

elbeszélői 

nézőpontok és a 

narratív 

struktúra 

szerepének 

felismerése 

A görög kultúra 

máig tartó 

hatásának 

felismerése: pl. 

archetipikus 

helyzetek, 

mitológiai és 

irodalmi 

adaptációk, 

Babiloni 

teremtésmítosz 

(részlet)  
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intertextualitás; 

mai magyar 

szókincs. 

3. A görög 

irodalom 

Az epika születése 

- Homérosz: Íliász 

vagy Odüsszeia 

(részletek) 

Ismerkedés az 

ókori görög 

mitológiai 

történetekkel a 

törzsanyagban 

megjelöltek 

alapján  

Részleteket 

megismerése 

meg a 

homéroszi 

eposzokból ; 

Szemelvények 

megismerése a 

görög lírából és 

prózaepikából. 

A szerzőkhöz, 

illetve hősökhöz 

kapcsolódó 

toposzok 

eposz, eposzi 

konvenciók: 

propozíció, 

invokáció, 

enumeráció, in 

medias res, deus 

ex machina, 

hexameter; dal, 

elégia, 

epigramma, 

himnusz, 

időmértékes 

verselés fogalmai, 

toposz, tragédia, 

komédia, 

dialógus, 

monológ, hármas 

egység, akció, 

dikció, drámai 

szerkezet, 

14 
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A görög líra, az 

időmértékes 

verselés: 

Alkaiosz: Az 

állam 

hajója,Bordal; 

Szapphó: 

Aphroditéhez, 

Édesanyám! Nem 

perdül a rokka; 

Anakreón:Töredé

k a halálról, 

Gyűlölöm 

megismerése;  

Irodalmi 

alapformák, 

történetek és 

motívumok 

hatásának, 

továbbélésének 

bemutatása 

többféle 

értelmezésben 

az irodalomban, 

képzőművészetb

en, filmen,  

Az ókori görög 

színház és 

dráma 

jellemzőinek, 

valamint a 

színház- és 

drámatörténetre 

gyakorolt 

hatásának 

megismerése;  A 

műelemző 

képesség 

fejlesztése, a 

hősök 

jellemzése, 

magatartásuk, 

konfliktusaik 

megértése;  

Magatartásform

ák, konfliktusok, 

értékek 

felismerése, 

szembesítése, a 

drámai 

művekben 

felvetett erkölcsi 

problémák 

megértése, 

mérlegelése. 

expozíció, 

konfliktus, 

tetőpont, 

megoldás, kar, 

katarzis 

A görög dráma  - 

Szophoklész: 

Antigoné  
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4. A római 

irodalom   

A polgárháborúk 

kora - Catullus: 

Gyűlölök és 

szeretek 

 Szemelvények 

megismerése a 

római lírából és 

epikából, 

Horatius és 

Vergilius 

művek, továbbá 

Catullus, 

Ovidius, 

Phaedrus művek 

vagy részletek. 

 A római 

irodalom 

műfajainak, 

témáinak, 

motívumainak 

hatása, 

továbbélése  

 Emberi 

magatartásformá

k azonosítása, 

értékelése a 

művek, illetve a 

szerzők portréi 

alapján; a 

horatiusi 

életelvek 

érvényességének 

vizsgálata;  

Irodalmi 

műfajok, 

versformák 

megismerése 

imitáció, dal, óda, 

elégia ekloga, 

episztola, 

strófaszerkezet, 

horátiusi 

alapelvek, ars 

poetica 

6 

 Augustus kora - 

Vergilius: Aeneis 

(Első ének, 1-

7.sor), IX. ecloga; 

Horatius: 

Thaliarchushoz; 

Ovidius:Átváltozá

sok, Pygmalion 
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5. A Biblia  Az Ószövetség 

(részletek) -  

Történeti 

könyvek: Mózes 

első könyvéből 

részletek:• 

Teremtéstörténet• 

József; Mózes 

második 

könyvéből 

részletek:• 

Kivonulás 

Egyiptomból 

(részletek), a 

Tízparancsolat 

 A Biblia 

felépítésének 

tanulmányozása, 

a 

szöveghagyomá

ny jellemzőinek 

és 

jelentőségének 

megértése 

Szemelvények 

olvasása az Ó- 

és 

Újszövetségből: 

alapvető 

történetek, 

motívumok és 

műfajok 

megismerése 

 Háttérismeretek 

a Bibliához mint 

az európai 

kultúra korokon 

és 

világnézeteken 

átívelő, alapvető 

kódjához 

Kitekintés a 

bibliai 

történetek 

későbbi 

megjelenéseire 

az irodalomban 

és más 

művészeti 

ágakban 

A bibliai 

hagyomány 

meghatározó 

jellege a szóbeli 

és írásos 

kultúrában: 

szókincsben, 

szólásokban, 

témákban, 

motívumokban 

A Bibliához 

kapcsolódó 

ünnepek, 

hagyományok 

eredete, tartalma 

Biblia, 

Ószövetség, 

Újszövetség, 

Héber Biblia, 

zsidó vallás, 

kánon, 

kanonizáció, 

teremtéstörténet, 

pusztulástörténet, 

Tóra, Genesis, 

Exodus, zsoltár, 

próféta, 

kereszténység, 

evangélium, 

szinoptikusok, 

napkeleti bölcsek, 

apostol, 

példabeszéd, 

passió, kálvária, 

apokalipszis 

18 

Az Ószövetség 

(részletek) - tanító 

könyvek: • 

Zsoltárok könyve 

(23., 42.) 

Újszövetség 

(részletek) -Az 

„örömhír”, Máté 

evangéliumából 

részletek:Jézus 

Krisztus születése, 

megkeresztelése, 

tanításai: Hegyi 

beszéd, A 

magvető 

példázata, • 

Passió-történet , • 

Jézus feltámadása; 

Lukács 

evangéliuma 

(részletek): • Az 

irgalmas 

szamaritánus , • A 

tékozló fiú ; Pál 

apostol 

Szeretethimnusza 
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6.  A középkor 

irodalma  

Egyházi irodalom: 

epika - Szent 

Ágoston: 

Vallomások 

Az 

irodalomtörténet

i korszakolás 

sajátosságainak, 

nehézségeinek, 

céljainak 

megismerése; 

Az antikvitás  

középkorra tett 

hatásának 

felismerése; 

Dante és Villon 

életműve 

jelentőségének 

megértése 

A 

művelődéstörtén

eti kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében 

Az 

irodalomtörténet

i korszak 

történelmi, 

művelődéstörtén

eti hátterének, 

sajátosságainak 

tanulmányozása 

A korstílus 

fogalmának 

bevezetése; az 

irodalom és a 

társművészetek 

kapcsolata;  A 

középkori 

irodalom 

jellegének 

megismerése az 

ókeresztény és 

középkori 

szakaszban 

A vallásos és 

világi irodalom 

együtthatásának 

megismerése  

középkor, 

korstílus, 

művelődéstörténe

t, romanika, 

gótika, 

patrisztika, 

skolasztika, 

katedrális, 

vallomás, 

legenda, rím, 

egyházi kultúra, 

lovagi kultúra, 

trubadúr, 

moralitás, vágáns 

költészet, 

nyelvemlék, 

szövegemlék, 

gesta, krónika, 

intelem, kódex, 

prédikáció, 

Pokol, 

Purgatórium, 

Paradicsom, 

emberiségköltem

ény, allegória, 

szimbólum, 

tercina, 

balladaforma, 

rondó, rím, 

oktáva, 

testamentum, 

haláltánc, 

oximoron 

14 

Halotti beszéd és 

könyörgés 

Egyházi irodalom: 

líra - Jacopone da 

Todi: Himnusz a 

fájdalmas 

anyáról; Ómagyar 

Mária-siralom 

Lovagi és udvari 

irodalom: Epika - 

Anonymus: Gesta 

Hungarorum 

(részlet) 

Líra: Walter von 

der Vogelweide: 

A hársfaágak 

csendes árnyán 

Dante Alighieri: 

Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

A középkor világi 

irodalma: 

vágánsköltészet: 

Carmina Burana 

(részlet); François 

Villon: A nagy 

testamentum 

(részletek) 
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7. A reneszánsz 

irodalma 

A humanista 

irodalom: Líra - 

Petrarca: Pó, földi 

kérgem 

(+Daloskönyv 

részletek) 

 Az 

irodalomtörténet

i korszakolás 

sajátosságainak, 

nehézségeinek, 

céljainak 

megismerése 

 A 

művelődéstörtén

eti kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében; 

Petrarca-szonett 

megismerése  

 A magyar 

irodalomtörténet

tel és a nemzeti 

kultúrával, 

hagyományokka

l kapcsolatos 

ismereteinek 

elmélyítése 

Janus Pannonius 

műveinek 

olvasásával és 

értelmezésével ;  

A reformáció 

kultúrtörténeti 

jelentőségének 

(iskolák, 

nyomdák, 

anyanyelvűség) 

megismerése;  

Lírai 

beszédhelyzetek

, szerepek, 

alapvető 

műfajok (dal, 

epigramma, óda, 

elégia) 

 Líra és metrika, 

líra és zeneiség: 

az 

ütemhangsúlyos 

verselés alapjai 

reneszánsz, 

humanizmus, 

reformáció, 

szonett, novella, 

novellafüzér, 

anekdota, 

búcsúvers, 

bibliafordítás,  

zsoltárfordítás, 

vitairat, 

vitadráma, 

jeremiád, fabula, 

dallamvers, 

szövegvers, mese, 

példázat, históriás 

ének, 

széphistória, 

lovagregény-

paródia, Balassi-

strófa, Balassa-

kódex, 

hárompilléres 

versszerkezet, 

katonaének, 

szonett, blank 

verse, commedia 

dell’arte, hármas 

színpad, a 

shakespeare-i 

dramaturgia, 

királydráma, 

bosszúdráma, 

lírai tragédia      

22 

Portré: Janus 

Pannonius ; 

Pannónia 

dicsérete; : Egy 

dunántúli 

mandulafáról 

Epika: Boccaccio: 

Dekameron, Első 

nap 3. novella  

A reformáció 

vallásos irodalma, 

az anyanyelvű 

kultúra születése - 

Bibliafordítások: 

Károli Gáspár 

Szent Biblia 

fordítása (részlet); 

b) 

Zsoltárfordítások: 

Szenczi Molnár 

Albert: 42. 

zsoltár; c) Heltai 

Gáspár: Száz 

fabula (részletek) 

A reformáció 

világi irodalma - 

Históriás énekek: 

Tinódi Lantos 

Sebestyén: Eger 

vár viadaljáról 

(részlet); 

Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) 

Albert: História 

egy Árgirus nevű 

királyfiról és egy 

tündér szűz 

leányról 

(részletek) 
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Líra a reformáció 

korában: Portré: 

Balassi Bálint; 

Egy katonaének; 

Borivóknak való; 

Adj már 

csendességet…; 

Hogy Júliára 

talála; William 

Shakespeare: 

LXXV. szonett 

;  A szonett 

formai változása 

Shakespeare-

nél; Az angol 

reneszánsz 

színház és 

dráma 

jellemzőinek, a 

shakespeare-i 

dramaturgia és 

nyelvezet 

befogadása, 

reflektálás 

Shakespeare 

drámaírói 

életművének 

hatására;  

Magatartásform

ák, konfliktusok, 

értékek 

felismerése, 

szembesítése, a 

drámai 

művekben 

felvetett erkölcsi 

problémák 

megértése, 

mérlegelése; A 

tragikum és a 

komikum 

műfajformáló 

minőségének 

megértése. 

Színház- és 

drámatörténet: 

dráma a 

reformáció 

korában; William 

Shakespeare: 

Romeo és Júlia 

vagy Hamlet, dán 

királyfi 

8. A barokk és a 

rokokó irodalma  

Epika: Vitairatok, 

vallásos 

értekezések – a 

katolikus 

megújulás 

Pázmány Péter: 

Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt 

szép levél 

(részlet) 

Korszakolás 

jelentősége,  A 

művelődéstörtén

eti kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében 

 Az 

irodalomtörténet

i korszak 

történelmi, 

művelődéstörtén

eti hátterének, 

sajátosságainak 

barokk, katolikus 

megújulás 

(ellenreformáció), 

jezsuita, barokk 

eposz, barokk 

körmondat, 

pátosz, röpirat, 

fiktív levél,  

kuruc, labanc, 

bujdosóének, 

toborzó dal, 

kesergő, rokokó, 

emlékirat 

12 

Portré: Zrínyi 

Miklós és a 

barokk eposz; 

Szigeti veszedelem 

(részletek) 
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Levél: Mikes 

Kelemen: 

Törökországi 

levelek (1., 37., 

112.)   

tanulmányozása 

 A korstílus 

fogalmának 

rögzítése; az 

irodalom és a 

társművészetek 

kapcsolata 

 A 

törzsanyagban 

felsorolt szerzők 

és műveik 

megismerése, 

rendszerezése,  

 A magyar 

irodalomtörténet

tel és a nemzeti 

kultúrával, 

hagyományokka

l kapcsolatos 

ismereteinek 

elmélyítése a 

törzsanyaghoz 

tartozó művek 

olvasásával és 

értelmezésével 

Tudományos élet: 

Apáczai Csere 

János: Magyar 

Encyclopaedia 

(részlet) 

 A kuruc kor 

lírája: művek, 

műfajok : 

Rákóczi-nóta, 

Őszi harmat után 

9. A felvilágosodás 

irodalma 

Színház- és 

drámatörténet: A 

klasszicista 

színház 

A klasszicizmus 

eszmetörténeti 

háttere, főbb 

sajátosságai; 

magatartásformá

k felismerése a 

drámai 

művekben, a 

klasszicista 

színház és 

dráma 

jellemzőinek 

megismerése, 

befogadása. 

felvilágosodás, 

klasszicizmus, 

klasszicista 

dráma, rezonőr 

6 

Molière: Tartuffe 

 Magyar irodalom 108 

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

Tematikai egység/  Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 
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1. Kommunikáció – 

fogalma, eszközei, 

típusai, zavarai; 

digitális 

kommunikáció 

A kommunikáció 

fogalma, tényezői 

és funkciói 

A 

nyelvhasználati 

és a 

kommunikációs 

készség 

fejlesztése 

A 

kommunikáció 

jellemzőinek 

tudatosítása, 

hatékony 

alkalmazásának 

fejlesztése 

A hallás utáni 

és a szóbeli 

szövegértési 

készség 

fejlesztése; 

Aktív részvétel 

különböző 

kommunikációs 

helyzetekben ; 

A 

kommunikáció 

tényezői 

 A 

kommunikációs 

célok és 

funkciók 

 A 

kommunikáció 

jelei 

 A digitális 

kommunikáció 

jellemzői, 

szövegtípusai 

 A 

kommunikációs 

kapcsolat 

illemszabályai. 

kommunikáció, 

kommunikációs 

tényező (adó, 

vevő, kód, 

csatorna, üzenet, 

kapcsolat, 

kontextus, a 

világról való 

tudás);  

kommunikációs 

cél és funkció 

(tájékoztató, 

felhívó, kifejező, 

metanyelvi, 

esztétikai finkció, 

kapcsolatfelvétel, 

-fenntartás, -

zárás), nem 

nyelvi jel 

(tekintet, mimika, 

gesztus, testtartás, 

térköz, 

emblémák);  

digitális 

kommunikáció 

jellemzői, 

szövegtípusai 

13 

A személyközi 

kommunikáció 

A nem nyelvi 

jelek 

A 

tömegkommuniká

ció fogalma, 

típusai és 

funkciói 

A 

tömegkommuniká

ció hatása a 

gondolkodásra és 

a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális 

kommunikáció 

jellemzői, 

szövegtípusai, az 

új digitális nyelv 

2. A nyelvi 

rendszer,  a nyelv 

szerkezeti jellemzői, 

a nyelvi elemzés, a 

magyar és az idegen 

nyelvek 

A nyelv mint 

jelrendszer 

 A nyelv 

szerkezeti 

egységeinek és 

azok 

funkcióinak 

tudatosítása 

 A nyelvi 

elemzőkészség 

fejlesztése 

nyelvi szintek; a 

szó alkotóelemei 

(hang, fonéma, 

morféma); a 

szavak 

osztályozása, 

osztályozási 

szempontjai; 

szószerkezet 

23 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv 

hangrendszere 

Hangkapcsolódás

i 
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szabályszerűsége

k 

 Nyomtatott és 

digitális 

helyesírási 

segédletek 

használatának 

gyakorlása 

 Kreatív nyelvi 

fejlesztés 

 A nyelvi 

szintek, a nyelv 

alkotóelemei 

 A szavak és 

osztályozásuk 

 A szavak 

jelentésbeli és 

pragmatikai 

szerepe a 

kommunikáció

ban 

 A 

szószerkezetek  

 A 

mondatrészek 

 A mondatok 

csoportosítása 

 Szórend és 

jelentés ; 

Nyelvi játékok, 

kreatív 

feladatok 

digitális 

programok 

használatával is 

(szintagma): 

alárendelő, 

mellérendelő 

szintagma; 

mondatrészek: 

alany, állítmány, 

tárgy, határozó, 

jelző; vonzatok; 

mondat, a mondat 

szerkesztettsége, 

mondatfajta; 

egyszerű mondat, 

összetett mondat; 

szórend és 

jelentés 

összefüggései 

A szavak 

felépítése, a 

szóelemek (szótő, 

képző, jel, rag) 

A magyar nyelv 

szófaji rendszere: 

alapszófajok, 

mondatszók és 

viszonyszók 

A szószerkezetek 

(szintagmák) 

A mondat 

fogalma és 

csoportosítási 

szempontjai 

Az egyszerű 

mondat: az alany, 

az állítmány, a 

tárgy, a 

határozók, a 

jelzők 

Az összetett 

mondat 

Az alárendelő 

összetett 

mondatok 

A mellérendelő 

összetett 

mondatok 

A többszörösen 

összetett 

mondatok 

 Magyar nyelv 36 

Magyar nyelv és irodalom 144 óra 

 

 

10. évfolyam/heti 5 óra/ 36 hét/180 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

1.Az európai felvilágosodás 12 óra 
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2.A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 
14 óra 

3.Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 20 óra 

4.A romantika irodalma 13 óra 

5.A magyar romantika irodalma 42 óra 

6.Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 35 óra 

7.A klasszikus modernség irodalma 4 óra 

8.Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak a magyar irodalmából 
4 óra 

MAGYAR NYELV  

1.A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 
18 óra 

2.Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, 

szóképek, alakzatok 
18 óra 

Az össz. óraszám 180 óra 

 

Magyar irodalom heti 4 óra/36 hét/144 óra 

 

tematikai egység/  altémák ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

kulcsfogalmak óraszá

m 

1. Az európai 

felvilágosodás 

  - A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténetb

en 

felvilágosodás, 

klasszicizmus, 

szentimentalizm

us, enciklopédia, 

racionalizmus, 

empirizmus, 

utaztató regény, 

tézisregény, 

„sziget regény”, 

szatíra, gúny, 

klasszicista 

dráma, normatív 

poétika, rezonőr, 

weimari 

klasszika, 

drámai 

költemény  

12 

Epika   - Az európai 

irodalom nagy 

korstílusai 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

Jonathan Swift: 

Gulliver utazásai 

(részletek) 

- Irodalom és 

képzőművészet 

kapcsolata; a 

korstílusok 

jelenléte a 

képzőművészetekb

en 
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Voltaire: Candide 

(részletek) 

- Az európai 

irodalom nagy 

korstílusai időbeli 

és térbeli 

viszonyainak, 

különbségeinek 

megismerése 

Líra Robert Burns: 

John Anderson, 

Falusi randevú 

- A korstílus 

felhasználása az 

irodalmi elemzés 

egyik 

kontextusaként 

William Blake: A 

tigris 

- A tanév során 

megismert 

szövegek új 

szempontú 

rendszerezése, 

áttekintése a 

történetiség, a 

korstílusok 

nézőpontjából 

Dráma   - A klasszicizmus 

eszmetörténeti 

háttere, főbb 

sajátosságai  

Johann Wolfgang 

von Goethe: Faust 

I. (részletek) 

- A felvilágosodás 

mint mozgalom és 

mint eszmetörténeti 

irányzat 

2. A 

felvilágosodás 

korának magyar 

irodalma: 

rokokó, 

klasszicizmus és 

szentimentalizm

us 

  Az 

irodalomtörténeti 

korszakolás 

sajátosságainak, 

nehézségeinek, 

céljainak 

megismerése. A 

művelődéstörténeti 

kontextus 

jelentőségének 

megértése az 

irodalmi mű 

elemzésében. Az 

irodalomtörténeti 

korszak történelmi, 

művelődéstörténeti 

hátterének, 

sajátosságainak 

tanulmányozása. A 

korstílus 

vátesz, röpirat, 

komikus vagy 

vígeposz, 

szentimentális 

levélregény, 

nyelvújítás, 

ortológusok, 

neológusok, 

stílusszintézis, 

piktúra, 

szentencia, 

anakreoni dalok, 

népies 

helyzetdal 

14 

Epika   

Csokonai Vitéz 

Mihály:  Dorottya 

vagyis a dámák 

diadalma a 

fársángon   

(részletek) 

Líra   

Kazinczy Ferenc: 

Tövisek és virágok 

(részletek) 
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Csokonai Vitéz 

Mihály: Az estve 

fogalmának 

rögzítése; az 

irodalom és a 

társművészetek 

kapcsolata. A 

magyar 

irodalomtörténettel 

és a nemzeti 

kultúrával, 

hagyományokkal 

kapcsolatos 

ismereteinek 

elmélyítése a 

törzsanyagban 

rögzített szerzők és 

műveik olvasásával 

és értelmezésével.  

Csokonai Vitéz 

Mihály: A 

boldogság 

Csokonai Vitéz 

Mihály: 

Tartózkodó 

kérelem 

Csokonai Vitéz 

Mihály: 

Szerelemdal a 

csikóbőrös 

kulacshoz 

Csokonai Vitéz 

Mihály: A 

Reményhez 

Csokonai Vitéz 

Mihály: A 

Magánossághoz 

3. Klasszicizmus 

és kora 

romantika a 

magyar 

irodalomban  

  - A hazához fűződő 

viszonyt tematizáló 

lírai és prózai 

szövegek olvasása, 

értelmezése 

nemzeti 

himnusz, 

értekezés, 

intelem, 

értékszembesítő 

és időszembesítő 

verstípus, 

nemzeti 

identitás, 

közösségi 

értékrend, költői 

öntudat, prófétai 

szerephelyzet 

1 

Epika Kölcsey Ferenc: 

Nemzeti 

hagyományok 

Parainesis(részlete

k) 

-      Világkép és 

műfajok, 

kompozíciós, 

poétikai és retorikai 

megoldások 

összefüggéseinek 

felismertetése  

- Társadalmi, 

közösségi és egyéni 

konfliktusok, 

kérdésfelvetések 

szellemi hátterének 

feltárása a 

társadalomtörténeti 

jelenségként is 

értelmezett 

irodalomban 

Líra   - A művek történeti 

nézőpontú 

megközelítése, a 

megjelenő 

esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai 

kérdések és 

16 



174. 

válaszok érzékelése 

és értelmezése 

Portré: 

Berzsenyi Dániel 

Berzsenyi Dániel: 

Osztályrészem 

- Intertextuális 

utalások 

azonosítása és 

értelmezése, 

következtetések 

levonása 

  Berzsenyi Dániel: 

Levéltöredék 

barátnémhoz 

- Egyes műfaji 

konvenciók 

jelentéshordozó 

szerepének 

felismerése 

Berzsenyi Dániel: 

A közelítő tél 

- Bevezetés a 

költészet 

olvasásába: néma 

és hangos olvasás, 

megzenésített 

versek befogadása, 

versmondás, 

költemények 

kreatív-produktív 

feldolgozása  

Berzsenyi Dániel: 

A magyarokhoz 

(I.) 

- Lírai 

beszédhelyzetek, 

szerepek, alapvető 

műfajok (dal, 

epigramma, óda, 

elégia) 

Kisfaludy Károly Kisfaludy Károly: 

Mohács (részlet) 

- Líra és metrika, 

líra és zeneiség: az 

ütemhangsúlyos és 

időmértékes 

verselés alapjai 

Portré: Kölcsey 

Ferenc 

Kölcsey Ferenc: 

Himnusz 

- A törzsanyagban 

megnevezett 

költemények 

részletesebb 

értelmezése a 

korábban 

megismert 

stilisztikai-poétikai 

  Kölcsey Ferenc: 

Vanitatum vanitas 

Kölcsey Ferenc: 

Zrínyi dala 
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Kölcsey Ferenc: 

Zrínyi második 

éneke 

fogalmak 

segítségével 

Színház és 

dráma 

Katona József: 

Bánk bán  
3 

4. A romantika 

irodalma 

  - A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténetb

en 

korstílus, 

romantika, 

verses regény, 

történelmi 

regény, 

felesleges ember 

13 

Az angolszász 

romantika 

  - Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

George Byron egy 

szabadon 

választott művéből 

részlet 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténetb

en 

Sir Walter Scott: 

Ivanhoe (részlet) 

- Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

Edgar Allan Poe: 

A Morgue utcai 

kettős gyilkosság 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténetb

en 

A francia 

romantika 

 
- Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

Victor Hugo: A 

párizsi Notre-

Dame (részlet), 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 
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Nyomorultak- 

musical 

művelődéstörténetb

en 

A német 

romantika 

Heinrich Heine: 

Loreley, A dal 

szárnyála veszlek 

- Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 

- A korstílus 

fogalmának 

használata az 

európai 

művelődéstörténetb

en 

Az orosz 

romantika 

Alexandr 

Szergejevics 

Puskin: Anyegin 

(részletek) 

- Az európai 

irodalom nagy 

korstílusa 

jellemzőinek, 

történelmi és 

eszmei hátterének 

megismerése 
A lengyel 

romantika 

Adam Mickiewicz: 

A lengyel anyához 

5. A magyar 

romantika 

irodalma 

        

A) Életművek   - A hazához fűződő 

viszonyt tematizáló 

lírai szövegek 

olvasása, 

értelmezése 

Vörösmarty Mihály 

életművéből a 

törzsanyagban 

meghatározottak 

szerint 

rapszódia, 

drámai 

költemény 

15 

a) Vörösmarty   - Világkép és 

műfajok, 

kompozíciós, 

poétikai és retorikai 

megoldások 

összefüggéseinek 

felismertetése 
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Líra Szózat - Egyes műfaji 

konvenciók 

jelentéshordozó 

szerepének 

felismerése 

  Gondolatok a 

könyvtárban 

- A szépirodalmi 

szövegekben 

megjelenített 

értékek, erkölcsi 

kérdések, 

motivációk, 

magatartásformák 

felismerése, 

értelmezése 

A merengőhöz - Társadalmi, 

közösségi és egyéni 

konfliktusok, 

kérdésfelvetések 

szellemi hátterének 

feltárása a 

társadalomtörténeti 

jelenségként is 

értelmezett 

irodalomban 

Az emberek - A művek történeti 

nézőpontú 

megközelítése, a 

megjelenő 

esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai 

kérdések és 

válaszok érzékelése 

és értelmezése 

Előszó - Intertextuális 

utalások 

azonosítása és 

értelmezése, 

következtetések 

levonása 

A vén cigány - Intertextuális 

utalások 

azonosítása és 

értelmezése, 

következtetések 

levonása 
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Drámai 

költemény 

Csongor és Tünde - Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

törzsanyagban 

megnevezett versek 

szövegre épülő 

ismeretén, 

értelmezésén, 

elemzésén 

b) Petőfi   - Petőfi 

életművének főbb 

témái (szerelem, 

táj, haza, 

forradalom, család, 

házasság, ars 

poetica stb.) és 

műfajainak 

megismerése 

népiesség, 

életkép, 

zsánerkép, 

elbeszélő 

költemény, 

versciklus, 

helyzetdal, 

tájlíra, lírai 

realizmus, 

látomásköltészet

, zsenikultusz 

17 

Líra A négyökrös 

szekér, A bánat? 

egy nagy óceán 

-     A költő 

epikájának (Az 

apostol, A helység 

kalapácsa) néhány 

sajátossága 

részletek vagy 

egész mű 

tanulmányozásán 

keresztül 

A természet 

vadvirága 

- Petőfi alkotói 

pályájának és 

életútjának 

kapcsolatai, főbb 

szakaszai 

Fa leszek, ha…, 

Reszket a bokor, 

mert… 

- A népiesség és a 

romantika 

jelenlétének 

bemutatása Petőfi 

Sándor 

életművében 

Minek 

nevezzelek? 

- Petőfi életútja 

legfontosabb 

eseményeinek 

megismerése; 

Petőfi korának 

irodalmi életében 

Egy gondolat bánt 

engemet 

- A Petőfi-életmű 

befogadástörténeté

nek néhány 

sajátossága, a 

Petőfi-kultusz 

születése 
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A puszta, télen 

vagy Kis-Kunság 

- A Petőfi-életmű 

szerepe, hatása a 

reformkor és a 

forradalom 

történéseiben 

A XIX. század 

költői 

Fekete-piros dal 

Epika A helység 

kalapácsa (részlet) 

Az apostol 

(részlet) 

- Elbeszélő 

szövegek közös 

órai feldolgozása 

c) Jókai   - Legalább egy 

regény önálló 

elolvasása 

irányregény, 

utópia, 

szigetutópia 

9 

Elbeszélések   - 

Művelődéstörténeti 

kitekintés: a 

modern 

olvasóközönség 

megjelenése, a 

sajtó és a 

könyvnyomtatás 

szerepe 

A tengerszem 

tündére 

- A 19. század 

néhány jellemző 

elbeszélő 

műfajának és 

irányzatának 

áttekintése 

A huszti 

beteglátogatók 

- Kreatív szövegek 

alkotása megadott 

stílusban vagy 

ábrázolásmóddal 

Regények Az arany ember - Szövegek közös 

értelmezése az 

elbeszéléselmélet 

alapfogalmainak 

segítségével 

B) 

Irodalomtudomá

ny 

Erdélyi János: A 

magyar népdalok 

Bajza József: 

Dramaturgiai és 

logikai leckék 

(részlet) 

  nemzeti 

szemlélet, 

korszerű 

népiesség 

1 
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6. Romantika és 

realizmus a XIX. 

század magyar 

irodalmában  

  - Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

kijelölt versek 

értelmezése, 

elemzése alapján 

ballada, 

pillérversszak, 

önirónia, 

eszményítő 

realizmus 

  

Arany   - Arany János lírai 

életművének főbb 

témái és változatai 

(szabadság és 

rabság; 

visszatekintés és 

önértékelés; a 

művész szerepe a 

társadalomban; 

erkölcsi dilemmák 

és 

válaszlehetőségek)  

19 

Epika Toldi estéje - Arany János 

balladaköltészeténe

k megismerése 

legalább három 

ballada 

elemzésével, a 

műfaji sajátosságok 

és a tematikus 

jellemzők 

rendszerezése 

- A költő 

epikájának (Toldi 

estéje, Buda halála) 

tanulmányozása a 

kijelölt és választott 

szövegek 

segítségével 

Balladák   - A  kortárs 

történelem 

eseményeinek 

feldolgozása, 

bemutatása Arany 

lírai és epikus 

költészetében 

Ágnes asszony - Arany alkotói 

pályája főbb 

szakaszainak 

azonosítása 

(forradalom előtti 

időszak, nagykőrösi 

évek, Őszikék) 
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V. László - Arany 

életművében a 

népiesség és a 

romantika 

összefonódásának 

tudatosítása  

Vörös Rébék - Arany jelentősége 

kora irodalmi 

életében, Arany 

életútja 

legfontosabb 

eseményeinek 

megismerése  

Líra   - Az Arany-életmű 

befogadás-

történetének, az 

Arany-kultusz 

születésének 

áttekintése 

Fiamnak 

Letészem a lantot 

Kertben 

Epilógus 

Kozmopolita 

költészet 

Mindvégig 

Mikszáth   - Elbeszélő 

szövegek közös 

órai feldolgozása 

különc, 

donquijoteizmus 
16 

Az a fekete folt - Legalább négy 

novella és egy 

regény önálló 

elolvasása 

Bede Anna 

tartozása 

- 

Művelődéstörténeti 

kitekintés: a 

modern 

olvasóközönség 

megjelenésének, a 

sajtó és a 

könyvnyomtatás 

szerepének 

tanulmányozása 

A bágyi csoda - A romantika és a 

realizmus 

találkozásának 

vizsgálata a 

mikszáthi epikában 
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Szegény Gélyi 

János lovai 

- Az anekdota 

műfaji 

jellegzetességeinek 

megismerése, az 

anekdota 

szerepének 

vizsgálata Mikszáth 

regényeiben és 

novelláiban 

Beszterce ostroma - A metaforikus 

próza poétikai 

jegyeinek 

megismerése 

- Mikszáth egy 

művében a különc 

szerepének 

tanulmányozása  

- Erkölcsi kérdések 

(pl.: bűn és 

büntetés, 

őszinteség, 

hazugság, 

képmutatás) 

vizsgálata Mikszáth 

műveiben 

 

7. A klasszikus 

modernség 

irodalma  

  - A XIX. század 

történelmi, 

erkölcsi, filozófiai 

kérdésfelvetéseinek

, konfliktusainak 

megértése az 

epikus és drámai 

művek elemzése 

alapján 

klasszikus 

modernség, 

realizmus, 

realista regény, 

mindentudó 

elbeszélő 

4 

Balzac:  Goriot apó - A XIX. század 

néhány jellemző 

epikus  műfajának 

és irányzatának 

áttekintése 

8. Szemelvények 

a XIX. század 

második felének 

és a 

századfordulóna

k a magyar 

irodalmából 

  - Ezen XIX. 

századi alkotók 

helyének, 

irodalomtörténeti 

szerepének 

megismerése 

  4 
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Tompa Mihály A gólyához, A 

madár, fiaihoz 

- A század irodalmi 

törekvéseinek, 

sajátosságainak, 

írói-költői 

csoportjainak 

megismerése 

nép-nemzeti 

irodalom, 

filozófiai dal 

  

  

Gárdonyi Géza Az én falum, A 

láthatatlan ember 

(részletek) 

- A lírai beszédmód 

változatainak 

értelmezése; a 

korszakra és az 

egyes alkotókra 

jellemző 

beszédmódok 

feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás 

összevetése.  

Vajda János Húsz év múlva - A művek közös és 

egyéni 

feldolgozása, 

értelmezése 

Az üstökös - Összehasonlító 

elemzés készítése 

közös téma, 

motívum, műfaj 

vagy forma alapján 

  

 
144 óra 

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

tematikai 

egység/  

altémák ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

kulcsfogalmak óraszám 

1. A szöveg 

fogalma, típusai; 

a szövegkohézió, 

a 

szövegkompozíci

ó; szövegfajták; 

szövegértés, 

szövegalkotás 

 
- A szövegről való 

tudás és gyakorlati 

alkalmazásának 

fejlesztése 

szöveg, 

szövegösszefügg

és, 

beszédhelyzet; 

szövegmondat, 

bekezdés, tömb, 

szakasz; 

szövegkohézió 

(témahálózat, 

téma-réma, 

szövegtopik, 

szövegfókusz, 

kulcsszó, cím); 

szövegpragmatik

18 

A szöveg 

fogalma. A 

szövegösszefügg

és, a 

beszédhelyzet 

- A szövegszervező 

erők 

megismertetése és 

alkalmazása a 

gyakorlatban 

A szöveg típusai, 

a szöveg 

szerkezete 

- A szövegelemző 

képességek 

fejlesztése, A 

szöveg fogalma, 

jellemzői 



184. 

A szövegkohézió 

(lineáris és 

globális) 

- A szöveg főbb 

megjelenési 

formái, típusai, 

műfajai, korának és 

összetettségének 

jellemzői 

a (szövegvilág, 

nézőpont, 

fogalmi séma, 

tudáskeret, 

forgatókönyv); 

nyelvtani 

(szintaktikai) 

tényező (kötőszó, 

névmás, névelő, 

határozószó, 

előre- és 

visszautalás, 

deixis, 

egyeztetés); 

intertextualitás, 

összefüggő 

szóbeli szövegek: 

előadás, 

megbeszélés, 

vita; a magánélet 

színtereinek 

szövegtípusai: 

levél, köszöntő 

stb.; esszé 

A szöveg 

kifejtettsége 

- A szöveg 

szerkezete: a 

szöveg és a mondat 

viszonya, 

szövegegységek 

Szövegpragmatik

a (szövegvilág, 

nézőpont, 

fogalmi séma, 

tudáskeret, 

forgatókönyv) 

- A szövegértelem 

összetevői: 

pragmatikai, 

jelentésbeli és 

nyelvtani szintje 

Szövegtípusok 

jellemzői 

megjelenés, 

műfajok és 

nyelvhasználati 

színterek szerint 

- Szövegköziség, 

az internetes 

szövegek jellemzői 

Szövegértés 

gyakorlása 

- Szövegek 

összefüggése, 

értelemhálózata; 

intertextualitás 

A 

legjellegzetesebb 

szövegtípusok, 

szövegfajták 

- A szóbeli és az 

írásbeli szövegértés 

és szövegalkotás 

fejlesztése 

Az esszé - A helyesírási 

készség fejlesztése, 

helyesírási szótárak 

használatának 

tudatosítása 

Szövegalkotási 

feladatok 

- A szövegolvasási 

típusok és 

szövegértési 

stratégiák 



185. 

A munka 

világához tartozó 

szövegek (a 

hivatalos levél 

típusai, 

önéletrajz, 

motivációs levél) 

- Szövegtípusok: 

digitális és 

hagyományos, 

folyamatos és nem 

folyamatos 

Gyakorlati 

szövegalkotás 

- Összefüggő 

szóbeli szöveg: 

felelet, kiselőadás, 

hozzászólás, 

felszólalás 

Az 

intertextualitás 

- A  magánélet 

színtereinek 

szövegtípusai: 

levél, köszöntő stb. 

A 

szövegfonetikai 

eszközök és az 

írásjelek szerepe 

a szöveg 

értelmezésében 

- Az esszé 

Stilisztika – 

stílusrétegek, 

stílushatás, 

stíluseszközök, 

szóképek, 

alakzatok  

 
- A stílus 

szerepének 

tudatosítása 

stílus, stilisztika, 

stílustípus 

(bizalmas, 

közömbös, 

választékos stb.); 

stílusérték 

(alkalmi és 

állandó); 

stílusréteg 

(társalgási, 

tudományos, 

publicisztikai, 

hivatalos, 

szónoki, 

irodalmi); 

stílushatás; 

néhány 

gyakoribb szókép 

és alakzat 

köznyelvi és 

irodalmi 

példákban, 

jelentésszerkezet, 

18 

A stílus fogalma 

és hírértéke 

- A stiláris 

különbségek 

felfedeztetése 

A stílus kifejező 

ereje 

- Az alakzatok és a 

szóképek 

hatásának, 

szerepének 

vizsgálata 

szövegelemzéskor 

Stílusrétegek: - A stílus, a 

stilisztika, a 

stílustípusok 

társalgási, 

tudományos, 

publicisztikai, 

hivatalos, 

szónoki és 

irodalmi stílus 

- A stílusérték 



186. 

Stílusárnyalatok 

(pl.: neutrális, 

gúnyos, 

patetikus, népies, 

familiáris, költői, 

archaikus) 

- A stílushatás jelentéselem, 

jelentésmező, 

jelhasználati 

szabály; 

denotatív, 

konnotatív 

jelentés; 

metaforikus 

jelentés; motivált 

és motiválatlan 

szó, hangutánzó, 

hangulatfestő 

szó; egyjelentésű, 

többjelentésű 

szó, azonos alakú 

szó, rokon 

értelmű szó, 

hasonló alakú 

szópár, ellentétes 

jelentés 

 
- Stílusgyakorlatok 

A 

mondatstilisztikai 

eszközök (a 

verbális stílus, 

nominális stílus, 

a körmondat) 

- A hangalak és 

jelentés 

viszonyának 

felismertetése 

- Értelmezési 

gyakorlatok 

különböző 

beszédhelyzetekbe

n 

- A mondat- és 

szövegjelentést 

meghatározó 

tényezők 

felismertetése, 

tudatosítása 

Hangszimbolika, 

hangutánzás, 

hangulatfestés 

- A magyar 

szórend 

megváltozása és az 

üzenet 

jelentésváltozása 

közötti összefüggés 

tudatosítása 

- A mindennapi 

kommunikáció 

gyakori 

metaforikus 

kifejezéseinek és 

használati körének 

megfigyelése, 

értelmezése 

- Szótárhasználat 

fejlesztése 

Szóképek 

(egyszerű; 

hasonlatból 

kinövő szóképek 

/metafora, 

szinesztézia/, 

érintkezésen 

nyugvó szóképek 

/metonímia, 

szinekdoché/, 

- A jel és a nyelvi 

jel fogalma, 

összetevői 

- A jel és a jelentés 

összefüggése, 

jelentéselemek 

- A hangalak és a 

jelentés viszonya, 

jelentésmező 



187. 

összetett 

szóképek 

/összetett költői 

kép, allegória, 

szimbólum/) 

Költői alakzatok 

(ismétlés, 

felcserélés, 

kihagyás) 

köznyelvi és 

irodalmi 

szövegekben 

- Motivált és 

motiválatlan 

jelentés  

- A metaforikus 

kifejezések 

szerkezete, 

jellemző típusai, 

használatuk 

- A mondat- és 

szövegjelentés 

Magyar nyelv  36 

Magyar nyelv és irodalom 180 óra 

 

 

 

11. évfolyam/heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

1.A klasszikus modernség irodalma 16 óra 

2.A klasszikus modernség lírájának alkotói, alkotásai 5 óra 

3.Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 8 óra 

4.A magyar irodalom a XX. században 43 óra 

MAGYAR NYELV  

1. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 15 óra 

2. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv 
4 óra 

3. Szótárhasználat 2 óra 

4. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 

norma 
15 óra 

Az össz. óraszám 108 óra 

 

 

Magyar irodalom heti 2 óra/36 hét/72 óra 

 

I. A klasszikus modernség 

irodalma 

   



188. 

tematikai 

egység 

altémák ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

kulcsfogalmak óraszá

m 

1. Színház- és 

drámatörténet 

Dráma a 

századfordulón 

(analikus 

dráma és 

drámaiatlan 

dráma) 

Elbeszélő szövegek 

közös órai 

feldolgozása; 

legalább két regény 

és két dráma önálló 

elolvasása, a XIX. 

század történelmi, 

erkölcsi, filozófiai 

kérdésfelvetéseinek, 

konfliktusainak 

megértése az epikus 

és drámai művek 

elemzése alapján;  

az irodalomtörténeti 

folytonosság 

(művek, motívumok 

párbeszéde) 

megértése; 

klasszikus esztétikai 

és modernista 

esztétikai 

törekvések 

felfedezése a XIX. 

századi 

világirodalom 

kiemelkedő 

alkotásaiban; a 

XIX. századi 

világirodalom 

magyar irodalomra 

gyakorolt hatásának 

megértése 

klasszikus 

modernség, 

realizmus, realista 

regény, mindentudó 

elbeszélő, 

tolsztojanizmus, 

visszatekintő 

időszerkezet, 

analitikus dráma, 

drámaiatlan dráma, 

lírai dráma 

8 

 Ibsen: Nóra 

vagy A 

vadkacsa 

Csehov: Sirály 

vagy Ványa 

bácsi 

2. Az orosz 

irodalom 

Gogol: A 

köpönyeg 

8 

Dosztojevszkij: 

Bűn és 

bűnhődés 

(részletek) 



189. 

Tolsztoj: Ivan 

Iljics halála 

II. A klasszikus modernség lírájának alkotói, alkotásai 
  

1. A francia 

szimbolisták 

Baudelaire: A 

Romlás virágai 

– Előszó; Az 

albatrosz 

A klasszikus 

modernista 

költészet főbb 

irányzatainak, 

programjainak 

megismerése; a 

XIX. századi líra új 

kifejezésmódbeli 

jellemzőinek 

azonosítása; a 

hagyományhoz való 

viszony 

értelmezése, a 

költői programok 

főbb 

sajátosságainak 

megfigyelése, 

poétikaértelmezések

, a régi és új 

költészeteszmény 

jellemzőinek 

számbavétele; a 

korszak programadó 

verseinek 

értelmezése, 

poétikai-retorikai 

elemzése (annak 

tudatosításával, 

hogy ezek a művek 

fordításokban 

olvashatók) 

szimbolizmus, 

esztétizmus, l’art 

pour l’art, 

kötetkompozíció, 

szinesztézia, 

kiátkozott költő 

5 

Verlaine: Őszi 

chanson; 

Költészettan 

Rimbaud: A 

magánhangzók 

szonettje 

III. Romantika és realizmus a XIX. század magyar 

irodalmában 

  



190. 

1. Színház- és 

drámatörténet 

Madách Imre: 

Az ember 

tragédiája 

A mű irodalmi, 

történetfilozófiai, 

eszmetörténeti 

előzményeinek 

megismerése; a 

bibliai és a 

mitológiai előképek 

felfedezése: a 

Teremtés könyve, 

Jób könyve, a 

Faust-történet; a mű 

erkölcsi 

kérdésfelvetéseinek 

megértése, mai 

vonatkozásainak 

tisztázása; Az 

ember tragédiájának 

történelemfilozófiai 

dilemmáinak 

vizsgálata ; eszmék, 

nemek harcának 

vizsgálata a műben 

emberiségdráma, 

emberiségköltemén

y, drámai 

költemény, 

történelemfilozófia, 

történeti színek, 

keretszínek, 

falanszter 

8 

IV. A magyar irodalom a XX. században 
  

1. Életművek a 

XX. század 

magyar 

irodalmából 

Ady Endre 

(Góg és Magóg 

fia vagyok 

én…; Héja-

nász az 

avaron; Harc a 

Nagyúrral; A 

Tisza-parton; 

Lédával a 

bálban; Új 

vizeken járok; 

Az ős Kaján; A 

Sion-hegy 

alatt; Az Úr 

érkezése; 

Kocsi-út az 

éjszakában; 

Emlékezés egy 

nyár-

éjszakára; Az 

eltévedt lovas; 

Őrizem a 

szemed) 

Ady Endre 

életművének főbb 

témái és versformái; 

Ady költészetének 

tematikus, formai és 

nyelvi újdonságai 

XIX. századi 

költészetünk 

tükrében; A 

szimbólumok 

újszerű használata 

az életműben;A 

szecessziós-

szimbolista versek 

esztétikai 

jellemzőinek 

megismerése; Ady 

Endre költészetének 

hatása a kortársakra, 

illetve az ún. Ady-

kultusz születésének 

megismerése; 

Szemelvények a 

költő prózájából, 

publicisztikai 

szecesszió, 

versciklus, 

kötetkompozíció, 

vezérvers, 

önmitologizálás, 

szimultán 

versritmus vagy 

bimetrikus verselés 

10 



191. 

írásaiból;Ady Endre 

életútjának 

költészetét 

meghatározó főbb 

eseményei, 

kapcsolatuk a költői 

pálya alakulásával; 

A költő főbb 

pályaszakaszainak 

jellemzői, az Új 

versek c. kötet 

felépítésének 

tanulmányozása;A 

Nyugat születése, 

jelentőségének 

felismerése; Ady 

Endre költészete 

körüli viták 

tanulmányozása  

Babits Mihály 

(In Horatium; 

A lírikus 

epilógja; Esti 

kérdés; Húsvét 

előtt; Jobb és 

bal; Mint 

különös 

hírmondó…; 

Cigány a 

siralomházban

; Ősz és tavasz 

között; Jónás 

könyve; Jónás 

imája) 

Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

törzsanyagban 

megjelölt versek és 

a Jónás könyve 

elemzésével; Babits 

Mihály 

irodalomszervező 

munkásságának 

feltérképezése; 

Babits Mihály 

költészetének főbb 

témái (filozófiai 

kérdésfelvetések, az 

értelmiségi lét 

kérdései és 

felelőssége, 

értékőrzés, erkölcsi 

kérdések és 

választások) 

tanulmányozása; 

Babits Mihály 

„poeta doctus” 

költői felfogásának 

megismerése 

néhány költői 

eszközének 

tanulmányozásával; 

Babits költői 

életútjának és költői 

filozófiai költészet, 

parafrázis, 

nominális és 

verbális stílus, 

irónia 

10 



192. 

pályájának főbb 

szakaszai, 

eseményei; Babits 

jelentőségének 

megismerése a 

magyar 

irodalomban: a 

költő, a 

magánember, a 

közéleti 

személyiség 

egysége; szemléleti, 

esztétikai öröksége 

Kosztolányi 

Dezső ( A 

szegény 

kisgyermek 

panaszai 

részletek: Mint 

aki a sínek 

közé esett…; 

Azon az éjjel; 

Anyuska régi 

képe; Boldog, 

szomorú dal; 

Őszi reggeli; 

Halotti beszéd; 

Hajnali 

részegség; 

Édes Anna; 

Esti Kornél; 

Tizennyolcadik 

fejezet, 

melyben egy 

közönséges 

villamosútról 

ad megrázó 

leírást...; A 

fürdés) 

Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése a 

törzsanyagban 

megjelölt művek 

elemzésével; 

Kosztolányi Dezső 

költészetének főbb 

témáinak (gyermek- 

és ifjúkor, 

emlékezés, 

értékszembesítés, 

elmúlás, érzelmek 

stb.) 

tanulmányozása; A 

költő „homo 

aestheticus” költői 

felfogásának 

megismerése költői 

eszköztárának 

tanulmányozása 

által; Elbeszélő 

prózája főbb 

narrációtechnikai, 

esztétikai 

sajátosságainak 

felismerése, 

értelmezése;A 

lélektani analízis 

tanulmányozása 

Kosztolányi Dezső 

prózájában;  A 

történelem és a 

magánember 

konfliktusának 

ábrázolása 

homo aestheticus, 

versciklus, 

modernizmus, 

freudizmus, 

novellaciklus, 

alakmás 

10 



193. 

Kosztolányi Dezső 

regényeiben; 

Kosztolányi Dezső 

szerepének 

vizsgálata kora 

irodalmi életében 

(vitái kortársaival; 

helye, szerepe a 

Nyugat első 

nemzedékében) 

2. Portrék a 

XX. század 

magyar 

irodalmából  

Móricz 

Zsigmond 

(Tragédia; 

Barbárok; Úri 

muri; 

Rokonok-

részletek) 

Az alkotó 

irodalomtörténeti 

helyének, 

szerepével 

vizsgálata; a század 

irodalmi 

törekvéseinek, 

sajátosságainak, 

írói-költői 

csoportjainak 

megismerése; annak 

felismerése, hogy az 

írói-költői 

felelősség, 

szociális-társadalmi 

együttérzés, 

világnézet, egyéni 

látásmód és 

kapcsolat a 

hagyományhoz 

változatos módon, 

műfajban és 

tematikában 

szólalhat meg   

naturalizmus, 

szabad függő 

beszéd 

7 

3. Metszetek a 

XX. század 

magyar 

irodalmából – a 

Nyugat alkotói 

Juhász Gyula 

(Tiszai csönd; 

Anna örök) 

a lírai beszédmód 

változatainak 

értelmezése; a 

korszakra és az 

egyes alkotókra 

jellemző 

beszédmódok 

feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás 

összevetése; a 

költemények közös 

és egyéni 

feldolgozása, 

értelmezése; 

összehasonlító 

elemzés készítése 

impresszionizmus; 

hangulatlíra, 

nosztalgia 

4 



194. 

Tóth Árpád 

(Esti 

sugárkoszorú; 

Lélektől 

lélekig; Isten 

oltó-kése) 

közös téma, 

motívum, műfaj 

vagy forma alapján 

Karinthy 

Frigyes (Így 

írtok ti-

részletek; 

Találkozás egy 

fiatalemberrel) 

az Így írtok ti 

irodalmi 

jelentőségének 

megértése 

A Nyugat és 

nemzedékei, 

paródia, 

stílusparódia, 

műfajparódia 

2 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

tematikai 

egység 

altémák ismeretek és fejlesztési 

feladatok 

kulcsfogalma

k 

óraszá

m 

1. Retorika- 

a 

beszédfajták, 

a beszéd 

felépítése, az 

érvelés 

A retorika és 

kommunikáci

ó, a retorika 

fogalma 

A retorika alapfogalmainak 

megismertetése, azok 

alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő 

nyilvános megszólalásokban; A 

hatásos érvelés technikájának, a 

legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése; Önálló beszéd 

megírásához, annak hatásos 

előadásához szükséges nyelvi, 

gondolkodási képességek 

fejlesztése; A szónok 

tulajdonságai, feladatai; A 

szónoki beszéd felépítése, a 

beszéd megszerkesztésének 

menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig; Az érv, érvelés, 

cáfolat megértése; Az érvelési 

hibák felfedeztetése; A hatásos 

előadásmód eszközeinek 

tanítása, gyakoroltatása 

retorika, 

szónoklat, a 

szónok 

feladata, a 

meggyőzés 

eszközei: érv 

és cáfolat; 

hagyományos 

és mai 

beszédfajták; 

a szónoklat 

részei, 

szerkezete, 

felépítése 

15 

A retorikai 

szövegek 

felépítése és 

elkészítéséne

k lépései 

A szónoki 

beszéd fajtái 

és jellemzőik 

Az érvelő 

beszéd 

felépítése, az 

érvtípusok 

Az érvelés 

módszere 

A retorikai 

szövegek 

kifejezőeszkö

zei 
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A kulturált 

vita szabályai 

A 

befolyásolás 

módszerei 

2. 

Pragmatika- 

a 

megnyilatkoz

ás fogalma, 

társalgási 

forduló, 

beszédaktus, 

együttműköd

ési elv  

A nyelv 

működése a 

beszélgetés, 

társalgás 

során 

A kulturált nyelvi magatartás 

fejlesztése; A nyelv 

működésének, a nyelvhasználat 

megfigyelése különböző 

kontextusokban, eltérő célok 

elérésére nyelvi eszközökkel; A 

kulturált nyelvi magatartás 

fejlesztése 

megnyilatkoz

ás, társalgás, 

társalgási 

forduló, 

szóátvétel, 

szóátadás; 

beszédaktus 

(lokúció, 

illokúció, 

perlokúció); 

deixis; 

együttműköd

ési elv 

4 

A társalgás 

udvariassági 

formái 

A 

beszédaktus 

Az 

együttműköd

ési elv 

3. 

Szótárhaszná

lat 

 
a fontosabb egynyelvű papír 

alapú és digitális szótárfajták 

megismerése, tanulmányozása: 

értelmező szótár, történeti-

etimológiai szótár, 

szinonimaszótár, helyesírási 

szótár, szlengszótár, 

nyelvművelő kéziszótár, Magyar 

Történeti Szövegtár, írói 

szótárak, tájszótár 

értelmező 

szótár, 

etimológiai 

szótár, 

szinonimaszó

tár, 

rétegnyelvi 

szótár, írói 

szótár 

2 

4. A nyelv 

rétegződése, 

nyelvjárások

, nyelvi 

tervezés, 

nyelvi norma 

Anyanyelvün

k rétegződése 

I.- A 

köznyelvi 

változatok, a 

csoportnyelv

ek és 

rétegnyelvek 

 A nyelvi sokszínűség, nyelvi 

tolerancia tudatosítása; A 

nyelvjárások nyelvhasználati 

sajátosságainak megismertetése; 

A nyelvi tervezés elveinek és 

feladatainak megismertetése; A 

nyelv társadalmi tagozódásának 

vizsgálata 

nyelvi 

tervezés, 

nyelvpolitika, 

nyelvművelés

, 

nyelvtörvény, 

nyelvi norma; 

nyelvváltozat

ok; vízszintes 

és függőleges 

tagolódás; 

nyelvjárások, 

regionális 

köznyelv, 

tájszó; 

csoportnyelv, 

szaknyelv, 

15 

Anyanyelvün

k rétegződése 

II.- A 

nyelvjárások 

és a nyelvi 

norma 

Nyelvünk 

helyzete a 

határon túl 
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Nyelvi 

tervezés, 

nyelvpolitika, 

nyelvművelés 

hobbinyelv, 

rétegnyelv; 

szleng, argó; 

kettősnyelvűs

ég, 

kétnyelvűség, 

kevert 

nyelvűség; 

nemzetiségi 

nyelvek 

Magyar nyelv 36 

Magyar nyelv és irodalom 108 

 

 

12. évfolyam/heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

MAGYAR IRODALOM  

A magyar irodalom a XX. században - életművek 
4 óra 

A modernizmus irodalma 16 óra 

A magyar irodalom a XX. században II. 58 óra 

A XX. századi történelem az irodalomban 
7 óra 

Metszetek a kortárs magyar irodalomból 
8 óra 

Készülés a szóbeli érettségire 
15 óra 

MAGYAR NYELV  

Általános nyelvi ismeretek 10 óra 

Nyelvtörténet 
15 óra 

Felkészülés az érettségire 11 óra 

Az össz. óraszám 144 óra 

 

 

Magyar irodalom heti 3 óra/36 hét/108 óra 

 

Tematika 

egység 

altémák Szerzők/műve

k 

Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalm

ak 

óraszá

m 

A magyar 

irodalom 

a XX. 

században 

- 

életművek 

Életművek 

a XX. 

század 

magyar 

irodalmából 

Herczeg 

Ferenc: Az 

élet kapuja; 

Fekete szüret a 

Badacsonyon; 

Bizánc 

  dekadencia; 

életfilozófia, 

pszichoanalízi

s; a nyelv és a 

személyiség 

válsága; 

4 



197. 

A 

moderniz

mus 

irodalma 

      avantgárd; 

futurizmus, 

dadaizmus, 

expresszioniz

mus, 

konstruktiviz

mus, 

kubizmus; 

szabad vers, 

kései 

modernség, 

objektív 

költészet, 

intellektuális 

költészet, 

abszurd 

dráma, 

kétszintes 

dráma, 

mítoszregény, 

posztmodern   

  

  Avantgard 

mozgalmak 

Guillaume 

Apollinaire: A 

megsebzett 

galamb és a 

szökőkút,  

Kassák Lajos: 

A ló meghal a 

madarak 

kirepülnek 

(részlet) 

•Irodalmi szövegek 

és társművészeti 

alkotások 

összehasonlító 

elemzése; 

•Stílustörténeti és 

irodalomtörténeti 

fogalmak 

használata 

műértelmezésekben

; 

•Művelődéstörténet

i áttekintés: a XIX-

XX. század 

fordulójának 

filozófiai, 

művészeti és 

irodalmi 

irányzatainak 

tanulmányozása; 

•Nietzsche, 

Bergson, Freud 

nézeteinek 

megismerése, 

irodalomra 

gyakorolt hatásuk 

feltérképezése; •A 

művészet- és 

irodalomtörténetbe

n a 

modernség/modern

izmus 

jelentőségének 

vizsgálata; • Az 

avantgárd 

mozgalmak 

művészeti és 

politikai 

szerepének, 

jelentőségének 

megismerése; • Az 

egzisztencializmus 

és a posztmodern 

filozófia irodalmi 

hatásának 

felfedezése; • 

3 

  A 

világirodalo

m 

modernista 

lírájának 

nagy 

alkotói, 

alkotásai 

Thomas 

Stearns Eliot: 

A 

háromkirályok 

utazása 

(részlet) 

1 

  A 

világirodalo

m 

modernista 

epikájának 

nagy 

alkotói, 

alkotásai 

Franz Kafka: 

Az átváltozás 

Thomas 

Mann: Tonio 

Kröger vagy 

Mario és a 

varázsló  

5 

  Színház- és 

drámatörtén

et: a 

modernizm

us drámai 

törekvései 

Bertold 

Brecht: 

Koldusopera 

vagy Kurázsi 

mama Samuel 

Barclay 

Beckett: 

Godot-ra 

várva vagy 

Friedrich 

Dürrenmatt: A 

fizikusok vagy 

A nagy 

Romulus 

3 

  A 

posztmoder

n 

világirodalo

m 

Bohumil 

Hrabal: 

Sörgyári 

capriccio 

(részletek),  

Gabriel Gárcia 

4 



198. 

Márquez: Száz 

év magány 

(részletek) 

Valóság és fikció, a 

bűntelenség és 

bűnösség, létbe 

vetettség filozófiai 

kérdéseinek 

értelmezése; • A 

XX. századi 

irodalom néhány 

meghatározó 

tendenciájának 

megismertetése. 

Művek, 

műrészletek 

feldolgozása, 

alkotói nézőpontok, 

látásmódok, témák, 

történeti, kulturális 

kontextusok 

megvitatása.  Az 

önálló olvasóvá 

válás támogatása, 

felkészítés a tanulói 

szerző- és 

műválasztásokra, a 

választott művek 

önálló 

feldolgozására és 

megosztására.; • 

Kimerülés és 

újrafeltöltődés: a 

kísérleti irodalom 

és az 

olvasóközönség 

viszonya, a 

posztmodern 

változó 

meghatározásai 

A magyar 

irodalom 

a XX. 

században 

II. 

          



199. 

  Életmű a 

XX. század 

magyar 

irodalmából 

II.: József 

Attila  

Nem én 

kiáltok; 

Reménytelenül

; Holt vidék; 

Óda; Flóra; 

Kései sirató; A 

Dunánál; 

Tudod, hogy 

nincs 

bocsánat; 

Nem emel föl; 

(Karóval 

jöttél…) 

    • Az életmű főbb 

sajátosságainak 

megismerése az 

életmű különböző 

szakaszaiból 

származó 

törzsanyagban 

megnevezett vers 

elemzésével     • 

József Attila 

életműve főbb 

témáinak (pl.: haza, 

táj, szerelem, 

külváros és 

szegénység, 

lélekábrázolás, 

értékszembesítés, 

közéleti és 

gondolati költészet) 

és versformáinak, 

költői eszközeinek 

tanulmányozása     

• Annak vizsgálata, 

hogy az  életút 

meghatározó tényei 

hogyan függnek 

össze a pályaképpel 

és a kor társadalmi-

történelmi 

viszonyokkal     • A 

költői pálya 

indulása, a költői 

életút 

szakaszolásának 

lehetséges 

változatai     • 

József Attila nagy 

gondolati verseinek 

elemzése, a művek 

filozófiai, esztétikai 

összetettségének 

vizsgálata     • 

József Attila 

helyének tisztázása 

saját kora szellemi 

életében (vitái és 

kapcsolatai 

kortársaival)     • 

Utóéletének, a 

József Attila-

tárgyias 

tájvers, 

komplex kép, 

óda, dal, 

műfajszintézis

, létértelmező 

vers, 

önmegszólító 

vers, 

dialogizáló 

versbeszéd 

16 
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kultusz 

születésének, a 

költői életmű XX. 

századi 

recepciójának 

tanulmányozása 

  Portrék a 

XX. század 

magyar 

irodalmából 

Örkény István: 

Egyperces 

novellák 

(részletek) 

    • A választott 

XX. századi 

szerzők szerepének 

megismerése a 

magyar 

irodalomban      • 

Annak felismerése, 

hogy az írói-költői 

felelősség, 

szociális-társadalmi 

együttérzés, 

világnézet, egyéni 

látásmód és 

kapcsolat a 

hagyományhoz 

változatos módon, 

műfajban és 

tematikában 

szólalhat meg     • 

Az erkölcs, hit, 

egyén és közösség, 

egyén és egyén 

viszonyának, 

kapcsolatának 

megvilágítása lírai, 

epikai, drámai 

alkotásokban      • 

Összehasonlító 

elemzés készítése 

közös téma, 

motívum, műfaj 

vagy forma alapján 

groteszk, 

abszurd, 

egyperces, 

családregény, 

kálvinista és 

katolikus 

értékrend 

szembenállása

, 

önéletrajziság 

3 

  Wass Albert: 

Adjátok vissza 

a hegyeimet; 

Üzenet haza 

3 

  Szabó Magda: 

Az ajtó 
2 

  Kányádi 

Sándor: 

Fekete- piros, 

Halottak 

napja 

Bécsben, 

Sörény és 

koponya 

(részlet), 

Valaki jár a 

fák hegyén 

2 



201. 

  Metszetek a 

XX. század 

magyar 

irodalmából  

        

   Metszetek 

egyéni 

utakon:  

Krúdy Gyula: 

Szindbád – A 

hídon – 

Negyed út 

vagy Szindbád 

útja a halálnál 

– Ötödik út; 

Szabó Dezső: 

Feltámadás 

Makucskán 

Weöres 

Sándor: 

Rongyszőnyeg 

(részletek) 

 A választott XX. 

századi szerzők 

szerepének 

megismerése a 

magyar 

irodalomban      • A 

század irodalmi 

törekvéseinek, 

sajátosságainak, 

írói-költői 

csoportjainak 

megismerése     • 

Annak felismerése, 

hogy az írói-költői 

felelősség, 

szociális-társadalmi 

együttérzés, 

világnézet, egyéni 

látásmód és 

kapcsolat a 

hagyományhoz 

változatos módon, 

műfajban és 

tematikában 

szólalhat meg.     • 

Történelmi 

kataklizmák és 

egyéni helytállások 

lírai ábrázolásának 

tanulmányozása 

Radnóti 

költészetében     • 

Történelmi 

traumák, nemzeti 

tragédiák 

ábrázolásának 

tanulmányozása a 

transzilván 

irodalomban     • 

Az erkölcs, hit, 

egyén és közösség 

viszonyának 

kérdései lírai és 

prózai 

alkotásokban      • 

A lírai beszédmód 

életrajzi 

ihletettség,  

kulturális 

veszteség, 

ekloga, 

eklogaciklus, 

razglednica, 

szerepvers, 

,,Fényes 

szellők 

nemzedéke”; 

tárgyias 

irodalom 

7 

  Metszetek a 

modernista 

irodalomból 

Szabó Lőrinc: 

Semmiért 

egészen; 

Mozart 

hallgatása 

közben 

Radnóti 

Miklós: 

Járkálj csak, 

halálraítélt!; 

Hetedik 

ecloga; 

Erőltetett 

menet; 

Razglednicák 

7 

  Metszetek 

az erdélyi, 

délvidéki és 

kárpátaljai 

irodalomból 

Dsida Jenő: 

Nagycsütörtök

; Arany és kék 

szavakkal 

Reményik 

Sándor: 

Halotti beszéd 

a hulló 

leveleknek; 

Eredj, ha 

tudsz 

(részletek) 

Áprily Lajos: 

Tavasz a 

házsongárdi 

temetőben; 

Március 

5 



202. 

  Metszet a 

„Fényes 

szellők 

nemzedékén

ek” 

irodalmából 

Nagy László: 

Ki viszi át a 

Szerelmet; 

Adjon az Isten 

változatainak 

értelmezése; a 

korszakra és az 

egyes alkotókra 

jellemző 

beszédmódok 

feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás 

összevetése.      • A 

líra sokfélesége: 

párhuzamos és 

versengő költészeti 

hagyományok 

bemutatása      • 

Összehasonlító 

elemzés készítése 

közös téma, 

motívum, műfaj 

vagy forma alapján 

2 

  Metszet a 

tárgyias 

irodalomból 

– Az Újhold 

alkotói 

Pilinszky 

János: Halak a 

hálóban; 

Apokrif; 

Négysoros 

5 

  Metszetek 

az irodalmi 

szociográfia 

alkotóinak 

munkáiból 

Illyés Gyula: 

Puszták népe 

(részlet) 

2 

  Színház és 

drámatörtén

et 

Örkény István: 

Tóték;  

Szabó Magda: 

Az a szép 

fényes nap 

(részletek) 

    • A 

törzsanyagban 

megnevezett 

drámai művek vagy 

műrészletek 

olvasása, 

megismerése, 

közös elemzése     • 

Ismerkedés a 

korszakban 

kidolgozott 

dramaturgiai 

eljárásokkal      • 

Álláspontok 

megismerése és 

kialakítása a 

feldolgozott 

drámák 

problémafelvetésév

el kapcsolatban      

• A drámai 

művekben a 

befogadó elé tárt 

társadalmi, 

közösségi és egyéni 

konfliktusok 

felismerése, 

megfogalmazása, 

megértése     • A 

megmaradásért 

folytatott harc és az 

totalitárius, 

történelmi 

dráma  

4 



203. 

azért 

szükségképpen 

hozott áldozatok 

felismerése 

A XX. 

századi 

történele

m az 

irodalomb

an 

        7 

  Trianon Juhász Gyula: 

Trianon;  

Vérző 

Magyarország 

(szerk.: 

Kosztolányi 

Dezső); Lyka 

Károly: 

Magyar 

művészet-

magyar 

határok 

    • A nemzeti 

identitás 

meghatározó lírai 

szövegeinek 

olvasása, 

megértése, 

megbeszélése     • 

Irodalmi szövegek 

elhelyezése 

történelmi 

kontextusban     • 

Irodalmi 

szövegekben 

megfogalmazott 

közösségi és 

magánemberi 

erkölcsi dilemmák 

felismerése, 

megvitatása     • Az 

olvasott szövegek 

szerkezeti 

egységeinek 

megfigyelése, a 

szerkezeti egységek 

retorikai 

funkcióinak 

azonosítása     • 

Egyes olvasott 

szövegek 

jellegzetes retorikai 

alakzatainak 

megfigyelése  

nemzeti 

identitás, 

erkölcsi 

dilemmák 

történelmi 

kontextusban 

  Világhábor

úk 

Gyónyi Géza: 

Csak egy 

éjszakára… 

  Holokauszt Szép Ernő: 

Emberszag 

(részlet); 

Tadeus 

Borowski: 

Kővilág 

  Kommunist

a diktatúra 

Illyés Gyula: 

Egy mondat a 

zsarnokságról 

/ George 

Orwell: 1984 

(részlet) 

  1956 Nagy Gáspár: 

Öröknyár: 

elmúltam 9 

éves; A Fiú 

naplójából; 

Márai Sándor: 

Halotti beszéd 



204. 

vagy 

Mennyből az 

angyal 

Metszetek 

a kortárs 

magyar 

irodalomb

ól 

  Dragomán 

György: A 

fehér király 

(részlet), 

József Attila: 

Születésnapom

ra átiratok: 

Tóth 

Krisztina: 

Futrinka utca; 

Varró Dániel  

Harminckétév

es múltam, 

Lackfi János 

Születésnapoto

kra; Orbán 

Ottó: 

Születésnapom

ra 

•A posztmodern 

nyelvezet 

megismerése. 

•Az intertextualitás 

fogalmának 

megjelenése a 

parafrázis 

terminusán 

keresztül. 

intertextualitá

s, parafrázis 
8 

Készülés a 

szóbeli 

érettségire 

        15 

 
108 

 

Magyar nyelv heti 1 óra/36 hét/36 óra 

 

Tematikai 

egységek 

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 

Általános 

nyelvi 

ismeretek 

A nyelv és a 

beszéd, a 

nyelv mint 

változó 

rendszer 

a nyelv mint 

jelrendszernek, az 

emberi nyelv 

egyediségének 

megértése; a nyelv 

mint változó 

rendszer; a nyelv 

szerepe a világról 

formált tudásunkban 

Jel, nyelvi jel, 

jelrendszer, nyelvtípus 

(agglutináló, izoláló, 

flektáló), nyelvcsalád, 

kódok, korlátozott és 

kidolgozott kód, 

gesztusnyelv, jelnyelv 

10 

A nyelv és a 

gondolkodás, 

a nyelv és a 

megismerés 

A beszéd 

mint 

cselekvés 

a kommunikáció 

kódok vizsgálata, a 

korlátozott és a 

kidolgozott kód; 

gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 



205. 

a nyelv és a 

megismerés 

viszonyának 

tanulmányozása: az 

emberiség 

információs 

forradalmai; a nyelv 

és a kultúra 

viszonya 

A 

nyelvcsaládo

k és a 

nyelvtípusok 

nyelvcsaládok, 

nyelvtípusok 

tanulmányozása 

Nyelvtörtén

et 

A magyar 

nyelv 

rokonságána

k hipotézisei 

A magyar nyelv 

eredetének, az erről 

szóló tudományos 

hipotéziseknek 

megismerése; Az 

összehasonlító 

nyelvszemlélet 

fejlesztése: 

nyelvünk helye a 

világban; Az 

interdiszciplináris 

tudatosság 

fejlesztése a 

nyelvtörténeti, 

irodalom- és 

művelődéstörténeti 

párhuzamosságok és 

összefüggések 

felfedeztetésével; A 

19. század versengő 

elméletei, az utóbbi 

évtizedek törekvései 

a származási 

modellek 

felülvizsgálatára 

(„család” és „fa” 

metaforák kritikája, 

újabb régészeti és 

genetikai adatok, 

stb.) 

A nyelvhasonlítás 

korszerű formái 

Nyelvi változások a 

nyelvrokonság, 

nyelvcsalád; uráli 

nyelvcsalád, finnugor 

rokonság; ősmagyar, 

ómagyar, középmagyar 

kor, újmagyar kor, újabb 

magyar kor; nyelvemlék; 

ősi szó, belső keletkezésű 

szó, jövevény- és idegen 

szó; nyelvújítás, 

ortológus, neológus; 

szinkrón és diakrón 

nyelvszemlélet 

15 



206. 

Neumann-

galaxisban 

A magyar 

nyelvtörténet 

korszakai 

A magyar nyelv 

rokonságának 

megismerése; A 

szinkrón és diakrón 

nyelvszemlélet 

fejlesztése 

Nyelvemléke

k 

A nyelvtörténeti 

kutatások 

forrásainak 

vizsgálata: kézírásos 

és nyomtatott 

nyelvemlékek; A 

magyar nyelv 

történetének főbb 

korszakai, és 

néhány fontos 

nyelvemlékünk (A 

tihanyi apátság 

alapítólevele, 

Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-

siralom) 

A szókészlet 

változása a 

magyar nyelv 

történetében 

Változás és 

állandóság nyelvi 

egyensúlyának 

megértése; A 

szókincs 

jelentésváltozásának 

főbb típusai, 

tendenciái 



207. 

Nyelvújítás A nyelvújításnak, 

illetve hatásának 

tanulmányozása 

Felkészülés 

az 

érettségire 

Készülés az 

érettségire, 

szövegértési 

feladatsorok 

megoldása, 

szóbeli 

témakörök 

átismétlése 

A rendszerező 

képesség 

fejlesztése; Az 

önálló tanulás 

fejlesztése: az 

érettségi 

témaköreinek és a 

követelményeknek 

megfelelő 

tételvázlatok 

összeállítása; A 

tanult nyelvészeti, 

kommunikációs, 

szövegértési és 

szövegalkotási 

ismeretek 

rendszerezése 

Az eddig tanult fogalmak 

rendszerező ismétlése. 
11 

 Magyar nyelv 

  

36 

Magyar nyelv és irodalom 144 óra 

 

Érettségi felkészítő magyar nyelv és irodalomból (közép szint) 11. évfolyam/heti 4 óra/ 36 

hét/144 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, 

Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus) 

Tematikai egység címe órakeret 

1. A középszintű vizsga követelményei, összetevői, 

feladattípusai. Szintfelmérés 
4 óra 

2. Szövegértési feladatsorok, feladattípusok gyakorlása 15 óra 

3. Lírai művek elemzésének gyakorlása 
15 óra 

4. Epikus művek elemzésének gyakorlása 15 óra 

5. Gyakorlati szövegalkotási feladatok 15 óra 

6. Érvelés 
8 óra 

 
72 óra 

 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 



208. 

1. A 

középszintű 

vizsga 

követelmén

yei, 

összetevői, 

feladattípus

ai. 

Szintfelmér

és 

Az érettségi 

vizsga 

követelményei

nek 

áttekintése; az 

írásbeli 

érettségi 

vizsga 

feladattípusai. 

Szintfelmérés 

a 9-10. 

évfolyam 

anyagából - az 

elemzési 

készség 

felmérése. 

  
4 

2. 

Szövegértés

i 

feladatsorok

, 

feladattípus

ok 

gyakorlása 

Korábbi 

érettségi 

írásbeli 

szövegértési 

feladatlapok 

megoldása 

A szövegértés 

gyakorlása, értő 

olvasás 

fejlesztése 

fokozatosan 

nehezedő 

feladattípusok 

alapján; 

lényegkiemelés, 

fogalommagyará

zat, 

információgyűjté

s gyakorlása 

A szóbeli és az írásbeli 

szövegértés és szövegalkotás 

fejlesztése; A szövegolvasási 

típusok és szövegértési 

stratégiák; A szövegértelem 

összetevői: pragmatikai, 

jelentésbeli és nyelvtani 

szintje 

15 

3. Lírai 

művek 

elemzéséne

k gyakorlása 

Egy mű 

elemzése; 

összehasonlító 

verselemzés 

Műelezési 

szempontok 

gyakorlása; 

műértő 

szövegolvasás; 

önálló 

véleményalkotás

; fogalmazási 

készség 

fejlesztése; 

irodami 

fogalmak 

szakszerű 

alkalmazása 

Lírai beszédhelyzetek, 

szerepek, alapvető műfajok; 

líra és metrika, líra és 

zeneiség: az ütemhangsúlyos 

verselés alapjai 

15 



209. 

4. Epikus 

művek 

elemzéséne

k gyakorlása 

 
Műelemzési 

szempontok 

gyakorlása; 

műértő 

szövegolvasás; 

önálló 

véleményalkotás

; fogalmazási 

készség 

fejlesztése; 

irodami 

fogalmak 

szakszerű 

alkalmazása 

A műelemző képesség 

fejlesztése, a hősök 

jellemzése, magatartásuk, 

konfliktusaik megértése 

15 

5. 

Gyakorlati 

szövegalkot

ási feladatok 

Hivatalos 

levél, kérvény, 

panaszlevél, 

vitaindító; 

önéletrajz; 

hozzászólás; 

felszólalás; 

motivációs 

levél formai-

tartalmi 

követelményei 

Az egyes 

szövegtípusok 

formai-tartalmi 

elemeinek 

elsajátítása; 

ismétlése; a 

fogalmazási 

készség 

fejlesztése 

A hivatalos élet színtereinek 

szövegtípusai: levél, kérvény, 

önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, 

meghatalmazás, egyszerű 

szerződés 

15 

6. Érvelés Érvelő szöveg 

írása 

Véleményalkotá

s fejlesztése; 

érvelési 

gyakorlatok: 

kulturált vita, 

véleménynyilván

ítás gyakorlása 

vélemény; érv; cáfolat 8 

    
72 óra 

 

 

Érettségi felkészítő magyar nyelv és irodalomból (közép szint) 12. évfolyam/heti 4 óra/ 36 

hét/144 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, 

Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Szövegértés fejlesztése 20 óra 

2. Az életművek átismétlése 32 óra 

3. Műelemzési feladatok 10 óra 

4. Készülés a szóbeli érettségire 
10 óra 

 72 óra 

 



210. 

 

Tematikai egység/  Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 

1. Szövegértés 

fejlesztése 

Korábbi 

érettségi 

feladatsorok 

megoldása 

közösen és 

önállóan 

  
20 

2. Az életművek 

átismétlése 

Petőfi; Arany; 

Vörösmarty; 

Jókai; Mikszáth; 

Herczeg Ferenc; 

Ady; Babits; 

Kosztolányi; 

József Attila 

munkásságának 

átismétlése; a 

törzsanyaghoz 

nem tartozó 

művek elemzése 

Ismétlés; 

rendszerezés; a 

tanult ismeretek 

nagyobb 

összefüggésrends

zerben való 

elhelyezése 

Műelemzés; 

pályakép; stílusok; 

műfajok; témák 

40 

3. Műelemzési 

feladatok 

 
Epikus és lírai 

művek önálló 

elemzése 

 
10 

4. Készülés a 

szóbeli érettségire 

Vázlatírás 

gyakorlása; 

szóbeli felelet 

felépítése 

  
2 

    
72 

 

 

Érettségi felkészítő magyar nyelv és irodalomból 13. évfolyam/heti 2 óra/ 31 hét/62 óra 

(Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, 

Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Az emelt szintű vizsga követelményei, összetevői, 

feladattípusai 
1 óra 

MAGYAR NYELV  

2. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; 

digitális kommunikáció  
4 óra 

3.  A nyelvi szintek grammatikája: hangtan  3 óra 



211. 

4. Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és 

funkciója, kapcsolódási szabályaik.  
3 óra 

5. A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 

hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése.  
4 óra 

6. Mondattani ismeretek 
2 

7. A szöveg fogalma, a szövegek jellemzői. Szövegtan és 

retorika összefonódása 5 

8. Szövegtan, szövegpragmatika 
6 

9. A szóhasználat nyelvtani, jelentésbeli és stiláris kötöttségei 
3 

IRODALOM 
 

10. Az ókori görög színház és dráma. Szophoklész: Oidipusz 

király 4 

11. A Biblia 
4 

12. A középkor irodalmából: a magyar írásbeliség kezdetei; 

első szövegemlékeink 3 

13. Boccaccio és a novella 
4 

14. A magyar reneszánsz irodalmából - Janus Pannonius 
2 

15. A Balassi-kódex 
2 

16. A barokk korszak és stílus. Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem 2 

17. A felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, 

művészeti környezete 4 

18. A magyar színjátszás kialakulása. Katona József: Bánk 

bán 3 

19. Felkészülés az érettségi vizsgára 
3 

Összesen: 
62 óra 

 

 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Órasz

ám 

1. Az emelt 

szintű vizsga 

követelménye

i, összetevői, 

feladattípusai 

      1 



212. 

A/ 

MAGYAR 

NYELV                

2. 

Kommunikác

ió – fogalma, 

eszközei, 

típusai, 

zavarai; 

digitális 

kommunikáci

ó 

A 

kommunikáció 

folyamata. A 

kommunikáció 

tényezői. A 

kommunikációs 

cél és funkció. 

A 

kommunikáció 

univerzális 

jellege. A 

kommunikáció 

fogalmának 

interdiszciplinár

is jellege. A 

nyelvi és nem 

nyelvi 

kommunikációs 

normák 

kultúránkénti 

eltérései példák 

alapján. A 

vizuális és a 

nyelvi jel, a 

vizuális és a 

nyelvi 

kommunikáció. 

A közvetlen 

személyközi 

kommunikáció, 

az írott és az 

elektronikus 

tömegkommuni

káció 

különbségei. 

Tájékoztató és 

véleményközlő 

műfajok. 

intra- és 

interperszonális 

kommunikáció; 

jakobsoni 

modell; a 

kommunikáció 

tényezői és 

funkciói; 

verbális és 

nonverbális 

kommunikáció; 

vizuális és 

nyelvi jel és 

kommunikáció; 

írás és beszéd; 

az elektronikus 

kommunikáció; 

tömegkommunik

áció: tájékoztató 

és 

véleményközlő 

műfajok, tény és 

vélemény 

kommunikáció, 

kommunikációs tényező 

(adó, vevő, kód, csatorna, 

üzenet, kapcsolat, 

kontextus, a világról való 

tudás);  kommunikációs 

cél és funkció (tájékoztató, 

felhívó, kifejező, 

metanyelvi, esztétikai 

finkció, kapcsolatfelvétel, -

fenntartás, -zárás), nem 

nyelvi jel (tekintet, 

mimika, gesztus, testtartás, 

térköz, emblémák);  

digitális kommunikáció 

jellemzői, szövegtípusai 

4 



213. 

3.  A nyelvi 

szintek 

grammatikája

: hangtan 

Hangtani 

ismeretek: a 

magyar 

hangállomány 

ismerete, a 

hangok alapvető 

képzési, ejtési 

jellemzői. A 

magyar 

hangrendszer 

nyelvjárási 

eltéréseinek 

megfigyelése. A 

magyar 

helyesírás 

rendszere. A 

magyar 

helyesírás 

alapelvei. A 

helyesírás 

stilisztikai 

változatai. 

A magyar nyelv 

hangrendszere, a 

hangok alapvető 

képzési, ejtési 

jellemzői. A 

magánhangzók 

és a 

mássalhangzók 

találkozásának 

törvényei. A 

hangtan 

helyesírási 

vonatkozásai 

Betű-hang-fonéma, 

fonetika-fonológia; IPA-

jelölések; hang, fonéma 

a magánhangzó, 

mássalhangzó 

képzésmódja: ajakhang, 

foghang, szájpadláshang, 

gégehang, zárhang, 

réshang, zár-réshang, 

pergőhang, oldalsó hang, 

orrhang, zöngésség-

zöngétlenség, 

ajakkerekítéses, ajakréses 

magán-hangzó, legalsó, 

alsó, középső, felső 

nyelvállású magánhangzó; 

magas, mély magánhangzó 

magánhangzó-harmónia, 

(hangrend), illeszkedés, 

hiátustörvény, teljes 

hasonulás, részleges 

hasonulás a képzés helye 

szerint és zöngésség 

szerint, összeolvadás, 

rövidülés, kiesés, 

megnyúlás 

3 

4. Alaktani 

sajátosságok: 

a szótő, a 

szóelemek 

szerepe és 

funkciója, 

kapcsolódási 

szabályaik. 

A szavak 

felépítése: a 

szóelemek 

Alaktani 

sajátosságok: a 

szótő, a 

szóelemek 

szerepe és 

funkciója, 

kapcsolódási 

szabályaik. 

tőmorféma, tőtípusok, 

toldalékmorféma (képző, 

jel, rag) szabad morféma, 

kötött morféma , egyalakú, 

többalakú szótő, szótári 

szótő, nem szótári szótő, 

zéró morféma, fogalmi 

jelentés, nyelvtani 

viszonyjelentés , 

előhangzó (kötőhang) 

3 



214. 

5. A szavak 

szófaji 

rendszerbe 

sorolásának 

kritériumai, 

hagyományai, 

egy 

lehetséges 

szófaji 

rendszer 

megismerése. 

Alapszófajok I. 

Az igék, a 

főnevek, a 

melléknevek, a 

számnevek és a 

határozószók 

A szavak szófaji 

rendszerbe 

sorolásának 

kritériumai, 

hagyományai, 

egy lehetséges 

szófaji rendszer 

megismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szófaji rendszerünk, 

alapszófajok: 

tulajdonképpeni 

alapszófajok: igék 

(tárgyas, tárgyatlan / 

cselekvő, közép-, 

műveltető, visszaható, 

szenvedő), főnevek, 

melléknevek, számnevek, 

határozószók;  az 

alapszófajokat helyettesítő 

szófajok (névmások); 

átmeneti szófajok 

(igenevek) 

4 

Alapszófajok II:  

A névmások és 

az igenevek 

A viszonyszók 

és a mondatszók 

viszonyszók: 

toldalékértékű viszonyszók 

(segédigék, névutók és 

névutómelléknevek, 

igekötők), nem 

toldalékértékű viszonyszók 

(kőtőszók, névelők, 

partikulák, tagadószók), 

mondatszók: a társalgás 

menetét irányító 

(interakciós) mondatszók, 

módosítószók, indulatszók, 

hangutánzó mondatszók 



215. 

6. Mondattani 

ismeretek 

A vonzat. Az 

egyszerű és 

összetett 

mondatok 

típusainak 

felismerése. 

Mondatfajták, 

mondattípusok 

felismerése; 

alkotása. 

Szószerkezetek, 

szintagmatípuso

k 

mondat- és szövegfonetikai 

eszközök, mondatfajták: 

modalitás 

mondatszerkezet: egyszerű 

mondat, összetett mondat, 

alárendelő, mellérendelő 

összetett mondat; tagolt, 

tagolatlan mondat, 

minimális mondat, bővített 

mondat, teljes, hiányos 

mondat állító mondat, 

tagadó mondat szórend: 

kötött és kommunikatív 

(szabad) szórend; 

jelentésrétegek a 

mondatban 

2 

Összetett 

mondatok 

elemzése. 

Mondatvariánso

k közötti 

különbségek 

értelmezése (pl. 

a stílusérték 

szempontjából). 

Összetett és 

többszörösen 

összetett 

mondatok 

tagmondatai 

közötti 

viszonyok 

felismerése, 

ábrázolása 

7. A szöveg 

fogalma, a 

szövegek 

jellemzői. 

Szövegtan és 

retorika 

összefonódás

a 

A szöveg 

jellemzőinek 

megfigyelése, 

megnevezése, 

rendszerezése.  

A szöveg és az 

azt befolyásoló 

tényezők. A 

szöveg 

egységének 

feltételei. A 

szöveg mikro- és 

makroszerkezete

. 

megszerkesztettség és 

beszerkesztettség 

mikroszerkezeti egységek 

(szövegmondat, 

mondattömb, bekezdés, 

szakasz), makroszerkezeti 

egységek (cím, bevezetés, 

tárgyalás, befejezés) 

tételmondat; 

lineáris kohézió, globális 

kohézió, jelentésbeli 

kapcsolóelem, 

kapcsolóelemek; kötött és 

kommunikatív (szabad) 

szórend, aktuális tagolás: 

ismert és újságoló rész; 

témahálózat, 

fókuszmondat, 

tételmondat, kulcsszó, 

kontextuális jelentés, 

nyelvtani-szerkezeti hiány, 

egyeztetés a szövegben 

5 

Szövegpragmati

ka: szövegvilág, 

nézőpont, 

fogalmi séma, 

tudáskeret, 

forgatókönyv. 

szövegvilág, 

nézőpont, 

fogalmi séma, 

tudáskeret, 

forgatókönyv. 

Szövegek 

alkotása a 

tájékoztató, 

érvelő, 

meggyőző, 

vitázó 

közlésformák 

néhány 

összetettebb 

műfajában.   

Érv, érvelés, 

meggyőzés; az 

érvelő szöveg 

felépítése; 

,,szaloncukor-

modell" 

Érvelő esszék 

írása.  



216. 

A 

szövegfonetika 

jelentősége, 

funkciója 

(hangsúly, 

hanglejtés, 

hangerő, szünet, 

beszédtempó). 

A szónoklat 

felépítése: 

bevezetés (az 

érdeklődés 

felkeltése, a 

jóindulat 

megnyerése, 

témamegjelölés)

, elbeszélés, érv, 

cáfolat, 

összekötő elem; 

befejezés 

(összefoglalás, 

kitekintés). 

Indukció, 

dedukció 

A szöveg 

megszólaltatása; 

retorikai 

ismeretek 

felelevenítése. A 

hatásos 

meggyőzés és 

véleménynyilvá

nítás nyelvi 

(mondatés 

szövegfonetikai 

eszközök) és 

nem nyelvi 

kifejezésbeli 

eszközei a 

különféle 

szövegműfajokb

an, az 

audiovizuális és 

multimédiás 

közlés 

különböző 

formáiban. A 

hivatalos 

felszólalás, 

hozzászólás 

különböző 

helyzetekben. 

8. Szövegtan, 

szövegpragm

atika 

A 

szövegértelem 

összetevői 

A szövegértelem 

összetevői: a 

pragmatikai, a 

jelentésbeli és a 

nyelvtani 

szintek.  

szöveg, pragmatika, kötött 

és kommunikatív (szabad) 

szórend, aktuális tagolás: 

ismert és újságoló rész , 

témahálózat, 

fókuszmondat, 

tételmondat, kulcsszó, 

kontextuális jelentés, 

nyelvtani-szerkezeti hiány, 

egyeztetés a szövegben 

6 

Az elsődleges és 

másodlagos, 

mögöttes 

jelentés. 
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Szövegkohézió Szövegkohézió: 

téma–réma, 

topik, fókusz, 

kulcsszó. A 

szövegmondat. 

Nyelvtani 

tényezők a 

szöveg 

jelentésének 

megteremtésébe

n: kötőszó, 

névmás, névelő, 

határozószó, 

előre- és 

visszautalás, 

deixis, 

egyeztetés 

téma–réma, topik, fókusz, 

kulcsszó; szövegmondat-

rendszermondat;  anafora, 

katafora, deixis 

A téma 

értelmezése 

mindennapi, 

ismeretterjesztő, 

tudományos és 

szépirodalmi 

szövegekben. 

Szövegtípusok Szövegtípusok: 

monologikus, 

dialogikus és 

polilogikus; 

beszélt, írott, 

elektronikus; 

spontán, 

tervezett. 

Közlésmódok: 

elbeszélő, leíró, 

érvelő. 

Szövegtípusok: 

monologikus, dialogikus és 

polilogikus; beszélt, írott, 

elektronikus; spontán, 

tervezett. Közlésmódok: 

elbeszélő, leíró, érvelő. 

Szövegelmezés Ismeretterjesztő, 

szépirodalmi és 

egyszerűbb 

tudományos 

szövegek 

elemzése (pl. a 

címzettek, a 

téma, a 

szóhasználat, a 

megszerkesztetts

ég 

szempontjából). 

szépirodalmi szöveg; 

tudományos-

ismeretterjesztő szöveg; 

címzett, téma, 

megszerkesztetteség 
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Az írott és az 

elektronikus 

szövegek 

sajátosságai 

Digitális formájú 

szövegek 

alkotása, 

multimédiás 

kiegészítések 

használata. Az 

írott és az 

elektronikus 

tömegkommunik

áció 

szövegtípusait 

elkülönítő nyelvi 

és nem nyelvi 

tényezők. 

írott és elektronikus 

tömegkommunikáció;közs

zolgálati média, 

kereskedelmi média, 

nyomtatott és elektronikus 

média, célközönség, nyelvi 

(verbális), képi (vizuális) 

és zenei (auditív) kód; 

médiahatás, 

médiafogyasztó, divatszó, 

közhely, terjengős 

kifeje¬zés, képzavar, 

SMS-nyelv; hír, 

közlemény, tudósítás, 

kommentár, cikk, interjú, 

riport, glossza, jegyzet, 

ismertetés (recenzió), 

ajánlás, kritika, vezércikk, 

nyílt levél, olvasói levél, 

bírálat, krónika, 

dokumentumműsor; 

magazinműsor, híradó, 

háttérműsor, sportműsor, 

szórakoztató műsor, 

filmműsor, internet  

Médiaközlések 

elemzése  

hír, kommentár, 

tudósítás, 

interjú, cikk, 

glossza, 

ismeretterjesztő 

szöveg): 

tartalmi, 

szerkezeti és 

szövegformálási 

kritériumai, 

nyelvhasználati, 

hatásbeli 

sajátosságai. A 

hagyományos és 

az új 

elektronikus 

média 

publicisztikai és 

a tájékoztató 

műfajai 

9. A 

szóhasználat 

nyelvtani, 

jelentésbeli és 

stiláris 

kötöttségei 

Jelentésszerkeze

t, jelentéselem, 

jelentésmező, 

jelhasználati 

szabály. 

Denotatív, 

konnotatív 

jelentés. 

stílustípusok 

megismerése 

felismerése, 

hatásának 

elemzése; a 

leggyakoribb 

stílusrétegek 

jellemzőinek 

Stílus, stilisztika. 

Stílusérték, stílusréteg 

(társalgási, tudományos, 

publicisztikai, hivatalos, 

szónoki, irodalmi). 

Stílushatás. Szókép 

(metafora, hasonlat, 

szinesztézia, metonímia, 

3 
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A hangalak és 

jelentés 

viszonya, 

jelentésmező. 

Motivált és 

motiválatlan 

szavak. A 

szójelentés 

változásai.  

megismerése, 

felismerése, 

elemzése, 

összefüggésben 

a szövegtani 

jellemzőkkel. 

Stílusgyakorlato

k. A 

stíluselemek, 

stíluseszközök 

szerepének 

értelmezése 

művészi és 

mindennapi 

szövegekben. A 

szavak 

jelentésének 

szerkezete, 

hangalak és 

jelentés 

viszonya, 

jelentésmező. 

Szóképek és 

alakzatok 

felismerése, 

alkotása. 

A jelentés 

szerepe a nyelvi 

szerkezetek 

kialakításában. 

A jelentés és a 

nyelvi-

grammatikai 

funkció 

összefüggése. 

A szórend 

jelentésváltozata

inak 

megfigyelése 

 

 

 

 

szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, 

szimbólum). Alakzat 

(ellipszis, kötőszóhiány, 

ismétlődés, 

gondolatritmus, 

oximoron). 

Jelentésszerkezet, 

jelentéselem, jelentésmező, 

jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív 

jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan 

szó, hangutánzó, 

hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű 

szó, homonima, szinonima, 

hasonló alakú szópár, 

ellentétes jelentés. 

A jelentés 

szerepe a nyelvi 

szerkezetek 

kialakításában. 

A szórend 

jelentésváltozat

ainak 

megfigyelése, 

hatásértelmezés 

A szókészlet 

stilisztikája és a 

mondatstilisztik

ai eszközök (pl. 

archaizálás, 

evokáció, 

verbális stílus, 

nominális stílus, 

körmondat) 

Az alakzatok. 

Az alakzatok. 

Hangszimbolika

, hangutánzás, 

hangulatfestés, 

alliteráció 

A bonyolultabb 

szóképek: 

szinesztézia, 

szinekdoché, 

összetett költői 

kép, allegória, 

szimbólum. 



220. 

Nem irodalmi 

és szépirodalmi 

szövegek 

stílusának 

összehasonlítása

. Nem irodalmi 

és szépirodalmi 

szövegek 

stílushatásának 

komplex 

értékelése 

 

 

 

 

 

B/ 

IRODALOM   

10. Az ókori 

görög színház 

és dráma. 

Szophoklész: 

Oidipusz 

király 

Az antik dráma 

kialakulása; az 

antik görög 

színház 

kialakulása, 

felépítése; 

Theszpisztől 

Szophoklészig; 

drámaversenyek

; kis és nagy 

Dionüsziák 

Az antik görög 

színház 

jellemzői, a 

dráma 

kialakulása(IKT) 

dráma, színház, színházi 

előadás, dithürambosz, 

Dionüszosz-kultusz, 

színházépület, orkesztra, 

theatron, drámaverseny, 

színészek, díszlet és jelmez 

(kothornosz, maszk); 

akció, dikció; prologosz, 

parodosz, sztaszimonok és 

epeiszodonok váltakozása; 

kommosz, exodikon, 

exodosz; verselés 

4 
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Szophoklész 

munkássága, a 

thébai 

mondakör, a 

Labdakidák 

története; 

Oidipusz király 

Alapvető 

erkölcsi értékek 

képviselete, 

azonosulás a 

példaadó emberi 

magatartásformá

kkal. Dialogikus 

művek 

befogadásának, 

értelmezésének 

képessége, az 

erkölcsi 

gondolkodás 

fejlesztése; A 

tanuló 

képes dialogikus 

művek 

olvasására,  

értelmezésére, 

felismer 

különféle 

magatartásformá

kat, 

konfliktusokat, 

értékeket és 

hibákat ezek 

elemzésével, 

értékelésével 

fejlődik erkölcsi 

érzéke; 

pontosítja a 

katarzis 

fogalmát; 

felismeri, hogy a 

befogadóra tett 

hatások 

változatosak; 

képes a műről 

szóló 

vélemények 

kritikus 

befogadására. 

a dráma műfajai; tragédia, 

tragikum; drámatípusok, a 

konfliktusos dráma 

(alaphelyzet, szituáció, 

konfliktus, tettváltás, 

viszonyváltás, késleltetés, 

tetőpont, záró helyzet), 

dialógus, monológ, akció, 

dikció, katarzis, olvasat 



222. 

11. A Biblia A Biblia világa, 

felépítése, 

keletkezése; 

fordításai; 

bibliai toposzok 

Bibliai 

élethelyzetek, 

magatartásformá

k, témák, 

motívumok 

továbbélő 

hatásának 

tudatosítása. 

Karinthy 

Frigyes: 

Barabbás; 

Bulgakov: A 

Mester és 

Margarita 

a Biblia fogalma, részei, 

felosztása; metaforikus 

világának meghatározó 

jellemzői; a Biblia mint a 

művészet nagy kódja; 

Ószövetség, Újszövetség, 

kánon, kanonizáció, 

apokrif; parabola, 

parafrázis; a Biblia 

jelentősége 

4 

12. A 

középkor 

irodalmából: 

a magyar 

írásbeliség 

kezdetei; első 

szövegemléke

ink 

Halotti beszéd 

és könyörgés; 

Ómagyar 

Mária-siralom 

A HB felépítése; 

irodalmi és 

retorikai 

jellegzetességei; 

az ÓMS verstani 

jellemzői 

nyelvemlék, 

szórványemlék, 

szövegemlék; retorikai 

alaphelyzet; vers; 

szóképek; bibliai toposzok; 

kódex, prédikáció, 

himnusz, Mária-himnusz 

 

3 

13. Boccaccio 

és a novella 

Boccaccio: 

Dekameron 

Dekameron, 

novella, 

összetett 

elbeszélői 

helyzet, 

címközlemény; 

szórakoztató 

előadásmód, 

nézőpont, 

példázat a 

példázatban, 

reneszánsz 

értékrend; 

összehasonlító 

novellaelemzés: 

Dekameron 8. 

nap 8. novella és 

Tamási Áron: 

Ördögváltozás 

Csíkban 

novella, narráció, 

címközlemény; szerkezet, 

ötös tagolás; nézőpont; 

motivikai és stilisztikai 

jegyek megfigyelése; 

értékrend; humorforrás: 

komikumfajták 

4 
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14. A magyar 

reneszánsz 

irodalmából - 

Janus 

Pannonius 

A Mátyás 

korabeli udvari 

humanizmus. 

Janus Pannonius 

élete, 

életművének 

áttekintése; 

Itáliai 

epigrammák 

Műfajok: elégia, 

epigramma. 

Verstani 

ismeretek: 

időmértékes 

verselés, 

verslábak, 

sorfajták: 

hexameter, 

pentameter; 

disztichon 

búcsúvers, tájvers, elégia, 

epigramma, latin 

nyelvűség, humanista 

értékrend, 

középeurópaiság-tudat, 

allegorizáció 

(újplatonizmus); verstani 

ismeretek 

2 

Magyarországi 

epigrammák és 

magyarországi 

elégiák 

15. A 

Balassi-kódex 

Balassi Bálint 

élete, költészete. 

Szerelmes 

versek, múzsák; 

istenes és vitézi 

verseiből 

Balassi Bálint 

élete, költészete. 

Szerelmes 

versek, múzsák; 

istenes és vitézi 

verseiből 

dalvers, szövegvers, 

önelemző lírai 

személyiség, 

aszimmetrikus 

kötetkompozíciós elv, 

tematikus elv, epikus keret, 

harang- és malomtoposz, 

összetett költői kép, 

oximoron híd szerkezet,  

életkép, szinekdoché, 

ütemhengsúlyos verselés, 

Balassi-strófa 

2 
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16. A barokk 

korszak és 

stílus. Zrínyi 

Miklós: 

Szigeti 

veszedelem 

Barokk: korszak 

és stílus. A 

barokk eposz 

konvenciói, 

műfaji 

hagyományai 

A hazához való 

kötődés 

erősítése, a 

Zrínyi által 

képviselt értékek 

elfogadása. 

Tájékozottság a 

stíluskorszakokb

an, a stílus-és 

formaérzék 

fejlesztése: a 

barokk 

formajegyeinek, 

a világkép és 

műfajok, 

poétikai/retorika

i megoldások 

összefüggéseine

k 

megismertetése 

(az irodalmi 

művekben és 

más művészeti 

ágakban). A 

műfaji 

konvenció 

jelentéshordozó 

szerepének 

bemutatása. 

Barokk eposz, eposzi 

konvenciók a barokkban, 

erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat, Krisztus 

bajnoka (Athleta Christi), 

barokk tabló 

 

 

 

 

2 

17. A 

felvilágosodá

s irodalmának 

történelmi, 

szellemi, 

művészeti 

környezete 

Voltaire és 

Rousseau 

irodalmi 

jelentősége 

A francia 

felvilágosodás 

az Enciklopédia, 

Rousseau, 

Voltaire 

Felvilágosodás, 

klasszicizmus, 

szentimentalizmus, 

rokokó,  fejlődésregény, 

énregény, levélregény, 

tézisregény, ellenutópia, 

szatíra (szatirikus 

hangnem), utópia 

4 
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Voltaire-i és 

rousseau-i 

gondolatok 

azonosítása 

Csokonai Vitéz 

Mihály lírájában 

Konstancinápoly

; Az Estve 

poeta doctus, alkalmi 

szerző, rokokó 

boldogságfilozófia, költői 

program 

stílusszintézis 

ars poetica 

toldalékos vers, 

gondolati óda, 

szentencia, piktúra 

szentimentalizmus, 

allegorizáció, 

elégikusság, 

filozofikusság, ember ÉS 

polgár 

18. A magyar 

színjátszás 

kialakulása. 

Katona 

József: Bánk 

bán 

A magyar 

színjátszás 

hagyományai; 

az első 

színtársulatok és 

kőszínházak 

kialakulása 

A tragédiában 

megjelenített 

magánéleti és 

közéleti 

konfliktus 

értékelése. 

Érvelő képesség: 

álláspontok 

megismerése, 

összevetése, 

értékelése 

Vándorszínház, állandó 

színház, szerepkör, 

intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, 

klasszicizmus és 

romantika. 

Nemzeti dráma, drámai 

alaphelyzet, konfliktus, 

teljességeszmény, 

középpontos ötödik 

felvonás, tragikum, 

lefokozott világrend 

3 

Katona József: 

Bánk bán 

19. 

Felkészülés 

az érettségi 

vizsgára 

Szóbeli 

témakörök 

áttekintése 

A tanult 

irodalomelméleti

, -történeti, 

nyelvészeti, 

kommunikációs, 

szövegértési és 

szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek 

rendszerező 

áttekintése, a 

témakörök 

követelményeine

k megfelelő 

kiegészítése 

a tanult ismeretek 

rendszerezése, 

feladatmegoldó képesség 

fejlesztése 

3 

Írásbeli 

feladatsorok 

megoldása 
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Magyar nyelv és irodalom emelt szint 
 

Érettségi felkészítő magyar nyelv és irodalomból (emelt szint) 11. évfolyam/heti 2 óra/ 36 

hét/72 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, 
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Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Az emelt szintű vizsga követelményei, összetevői, 

feladattípusai. Szintfelmérés 
4 óra 

2. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; 

digitális kommunikáció 8 óra 

3. Az ókori görög színház és dráma. Szophoklész: Oidipusz 

király 
6 óra 

4.  A nyelvi szintek grammatikája: hangtan 6 óra 

5. A Biblia 
6 óra 

6. Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és 

funkciója, kapcsolódási szabályaik 4 óra 

7. A középkor irodalmából: a magyar írásbeliség kezdetei; 

első szövegemlékeink 4 óra 

8. A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 

hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése. 
8 óra 

9. Boccaccio és a novella 6 óra 

10. Mondattani ismeretek 6 óra 

11. A magyar reneszánsz irodalmából - Janus Pannonius 
4 óra 

12. A szöveg fogalma, a szövegek jellemzői. Szövegtan és 

retorika összefonódása 10 óra 

Összes óraszám 
72 óra 

 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési feladatok 

Kulcsfogalmak Óraszá

m 

1. Az emelt 

szintű vizsga 

követelményei

, összetevői, 

feladattípusai. 

Szintfelmérés 

Az érettségi vizsga 

követelményeinek 

áttekintése; az 

írásbeli érettségi 

vizsga 

feladattípusai. 

Szintfelmérés a 9-

10. évfolyam 

anyagából - az 

elemzési készség 

felmérése. 

    4 
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2. 

Kommunikáci

ó – fogalma, 

eszközei, 

típusai, 

zavarai; 

digitális 

kommunikáci

ó 

A kommunikáció 

folyamata. A 

kommunikáció 

tényezői. A 

kommunikációs 

cél és funkció. A 

kommunikáció 

univerzális jellege. 

A kommunikáció 

fogalmának 

interdiszciplináris 

jellege. A nyelvi és 

nem nyelvi 

kommunikációs 

normák 

kultúránkénti 

eltérései példák 

alapján. A vizuális 

és a nyelvi jel, a 

vizuális és a nyelvi 

kommunikáció. A 

közvetlen 

személyközi 

kommunikáció, az 

írott és az 

elektronikus 

tömegkommunikác

ió különbségei. 

Tájékoztató és 

véleményközlő 

műfajok. 

intra- és 

interperszonális 

kommunikáció; 

jakobsoni modell; a 

kommunikáció 

tényezői és funkciói; 

verbális és 

nonverbális 

kommunikáció; 

vizuális és nyelvi jel 

és kommunikáció; írás 

és beszéd; az 

elektronikus 

kommunikáció; 

tömegkommunikáció: 

tájékoztató és 

véleményközlő 

műfajok, tény és 

vélemény 

kommunikáció, 

kommunikációs 

tényező (adó, 

vevő, kód, 

csatorna, 

üzenet, 

kapcsolat, 

kontextus, a 

világról való 

tudás);  

kommunikációs 

cél és funkció 

(tájékoztató, 

felhívó, 

kifejező, 

metanyelvi, 

esztétikai 

finkció, 

kapcsolatfelvéte

l, -fenntartás, -

zárás), nem 

nyelvi jel 

(tekintet, 

mimika, 

gesztus, 

testtartás, 

térköz, 

emblémák);  

digitális 

kommunikáció 

jellemzői, 

szövegtípusai 

8 
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3. Az ókori 

görög színház 

és dráma. 

Szophoklész: 

Oidipusz 

király 

Az antik dráma 

kialakulása; az 

antik görög 

színház 

kialakulása, 

felépítése; 

Theszpisztől 

Szophoklészig; 

drámaversenyek; 

kis és nagy 

Dionüsziák 

Az antik görög 

színház jellemzői, a 

dráma 

kialakulása(IKT) 

dráma, színház, 

színházi 

előadás, 

dithürambosz, 

Dionüszosz-

kultusz, 

színházépület, 

orkesztra, 

theatron, 

drámaverseny, 

színészek, 

díszlet és jelmez 

(kothornosz, 

maszk); akció, 

dikció; 

prologosz, 

parodosz, 

sztaszimonok és 

epeiszodonok 

váltakozása; 

kommosz, 

exodikon, 

exodosz; 

verselés 

6 
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Szophoklész 

munkássága, a 

thébai mondakör, a 

Labdakidák 

története; Oidipusz 

király 

Alapvető erkölcsi 

értékek képviselete, 

azonosulás a példaadó 

emberi 

magatartásformákkal. 

Dialogikus művek 

befogadásának, 

értelmezésének 

képessége, az erkölcsi 

gondolkodás 

fejlesztése; A tanuló 

képes dialogikus 

művek olvasására,  

értelmezésére, 

felismer különféle 

magatartásformákat, 

konfliktusokat, 

értékeket és hibákat 

ezek elemzésével, 

értékelésével fejlődik 

erkölcsi érzéke; 

pontosítja a katarzis 

fogalmát; felismeri, 

hogy a befogadóra tett 

hatások változatosak; 

képes a műről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására. 

a dráma 

műfajai; 

tragédia, 

tragikum; 

drámatípusok, a 

konfliktusos 

dráma 

(alaphelyzet, 

szituáció, 

konfliktus, 

tettváltás, 

viszonyváltás, 

késleltetés, 

tetőpont, záró 

helyzet), 

dialógus, 

monológ, akció, 

dikció, katarzis, 

olvasat 
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4.  A nyelvi 

szintek 

grammatikája: 

hangtan 

Hangtani 

ismeretek: a 

magyar 

hangállomány 

ismerete, a hangok 

alapvető képzési, 

ejtési jellemzői. A 

magyar 

hangrendszer 

nyelvjárási 

eltéréseinek 

megfigyelése. A 

magyar helyesírás 

rendszere. A 

magyar helyesírás 

alapelvei. A 

helyesírás 

stilisztikai 

változatai. 

A magyar nyelv 

hangrendszere, a 

hangok alapvető 

képzési, ejtési 

jellemzői. A 

magánhangzók és a 

mássalhangzók 

találkozásának 

törvényei. A hangtan 

helyesírási 

vonatkozásai 

Betű-hang-

fonéma, 

fonetika-

fonológia; IPA-

jelölések; hang, 

fonéma 

a magánhangzó, 

mássalhangzó 

képzésmódja: 

ajakhang, 

foghang, 

szájpadláshang, 

gégehang, 

zárhang, 

réshang, zár-

réshang, 

pergőhang, 

oldalsó hang, 

orrhang, 

zöngésség-

zöngétlenség, 

ajakkerekítéses, 

ajakréses 

magán-hangzó, 

legalsó, alsó, 

középső, felső 

nyelvállású 

magánhangzó; 

magas, mély 

magánhangzó 

magánhangzó-

harmónia, 

(hangrend), 

illeszkedés, 

hiátustörvény, 

teljes hasonulás, 

részleges 

hasonulás a 

képzés helye 

szerint és 

zöngésség 

szerint, 

összeolvadás, 

rövidülés, 

kiesés, 

megnyúlás 

6 
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5. A Biblia A Biblia világa, 

felépítése, 

keletkezése; 

fordításai; bibliai 

toposzok 

Bibliai élethelyzetek, 

magatartásformák, 

témák, motívumok 

továbbélő hatásának 

tudatosítása. Karinthy 

Frigyes: Barabbás; 

Bulgakov: A Mester 

és Margarita 

a Biblia 

fogalma, részei, 

felosztása; 

metaforikus 

világának 

meghatározó 

jellemzői; a 

Biblia mint a 

művészet nagy 

kódja; 

Ószövetség, 

Újszövetség, 

kánon, 

kanonizáció, 

apokrif; 

parabola, 

parafrázis; a 

Biblia 

jelentősége 

6 

6. Alaktani 

sajátosságok: 

a szótő, a 

szóelemek 

szerepe és 

funkciója, 

kapcsolódási 

szabályaik. 

A szavak 

felépítése: a 

szóelemek 

Alaktani sajátosságok: 

a szótő, a szóelemek 

szerepe és funkciója, 

kapcsolódási 

szabályaik. 

tőmorféma, 

tőtípusok, 

toldalékmorfém

a (képző, jel, 

rag) szabad 

morféma, kötött 

morféma , 

egyalakú, 

többalakú szótő, 

szótári szótő, 

nem szótári 

szótő, zéró 

morféma, 

fogalmi jelentés, 

nyelvtani 

viszonyjelentés , 

előhangzó 

(kötőhang) 

4 

7. A középkor 

irodalmából: a 

magyar 

írásbeliség 

kezdetei; első 

szövegemléke

ink 

Halotti beszéd és 

könyörgés; 

Ómagyar Mária-

siralom 

A HB felépítése; 

irodalmi és retorikai 

jellegzetességei; az 

ÓMS verstani 

jellemzői 

nyelvemlék, 

szórványemlék, 

szövegemlék; 

retorikai 

alaphelyzet; 

vers; szóképek; 

bibliai 

toposzok; 

kódex, 

prédikáció, 

himnusz, Mária-

himnusz 

 

4 



232. 

8. A szavak 

szófaji 

rendszerbe 

sorolásának 

kritériumai, 

hagyományai, 

egy lehetséges 

szófaji 

rendszer 

megismerése. 

Alapszófajok I. Az 

igék, a főnevek, a 

melléknevek, a 

számnevek és a 

határozószók 

A szavak szófaji 

rendszerbe 

sorolásának 

kritériumai, 

hagyományai, egy 

lehetséges szófaji 

rendszer 

megismerése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szófaji 

rendszerünk, 

alapszófajok: 

tulajdonképpeni 

alapszófajok: 

igék (tárgyas, 

tárgyatlan / 

cselekvő, 

közép-, 

műveltető, 

visszaható, 

szenvedő), 

főnevek, 

melléknevek, 

számnevek, 

határozószók;  

az 

alapszófajokat 

helyettesítő 

szófajok 

(névmások); 

átmeneti 

szófajok 

(igenevek) 

8 

Alapszófajok II:  A 

névmások és az 

igenevek 

A viszonyszók és a 

mondatszók 

viszonyszók: 

toldalékértékű 

viszonyszók 

(segédigék, 

névutók és 

névutómellékne

vek, igekötők), 

nem 

toldalékértékű 

viszonyszók 

(kőtőszók, 

névelők, 

partikulák, 

tagadószók), 

mondatszók: a 

társalgás 

menetét irányító 

(interakciós) 

mondatszók, 

módosítószók, 

indulatszók, 

hangutánzó 

mondatszók 
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9. Boccaccio 

és a novella 

Boccaccio: 

Dekameron 

Dekameron, novella, 

összetett elbeszélői 

helyzet, 

címközlemény; 

szórakoztató 

előadásmód, 

nézőpont, példázat a 

példázatban, 

reneszánsz értékrend; 

összehasonlító 

novellaelemzés: 

Dekameron 8. nap 8. 

novella és Tamási 

Áron: Ördögváltozás 

Csíkban 

novella, 

narráció, 

címközlemény; 

szerkezet, ötös 

tagolás; 

nézőpont; 

motivikai és 

stilisztikai 

jegyek 

megfigyelése; 

értékrend; 

humorforrás: 

komikumfajták 

6 

10. 

Mondattani 

ismeretek 

A vonzat. Az 

egyszerű és 

összetett mondatok 

típusainak 

felismerése. 

Mondatfajták, 

mondattípusok 

felismerése; alkotása. 

Szószerkezetek, 

szintagmatípusok 

mondat- és 

szövegfonetikai 

eszközök, 

mondatfajták: 

modalitás 

mondatszerkeze

t: egyszerű 

mondat, 

összetett 

mondat, 

alárendelő, 

mellérendelő 

összetett 

mondat; tagolt, 

tagolatlan 

mondat, 

minimális 

mondat, bővített 

mondat, teljes, 

hiányos mondat 

állító mondat, 

tagadó mondat 

szórend: kötött 

és 

kommunikatív 

(szabad) 

szórend; 

jelentésrétegek 

a mondatban 

6 

Összetett 

mondatok 

elemzése. 

Mondatvariánsok 

közötti 

különbségek 

értelmezése (pl. a 

stílusérték 

szempontjából). 

Összetett és 

többszörösen összetett 

mondatok 

tagmondatai közötti 

viszonyok 

felismerése, 

ábrázolása 
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11. A magyar 

reneszánsz 

irodalmából - 

Janus 

Pannonius 

A Mátyás korabeli 

udvari 

humanizmus. 

Janus Pannonius 

élete, életművének 

áttekintése; Itáliai 

epigrammák 

Műfajok: elégia, 

epigramma. Verstani 

ismeretek: 

időmértékes verselés, 

verslábak, sorfajták: 

hexameter, 

pentameter; disztichon 

búcsúvers, 

tájvers, elégia, 

epigramma, 

latin nyelvűség, 

humanista 

értékrend, 

középeurópaisá

g-tudat, 

allegorizáció 

(újplatonizmus); 

verstani 

ismeretek 

4 

Magyarországi 

epigrammák és 

magyarországi 

elégiák 

12. A szöveg 

fogalma, a 

szövegek 

jellemzői. 

Szövegtan és 

retorika 

összefonódása 

A szöveg 

jellemzőinek 

megfigyelése, 

megnevezése, 

rendszerezése.  

A szöveg és az azt 

befolyásoló tényezők. 

A szöveg egységének 

feltételei. A szöveg 

mikro- és 

makroszerkezete. 

megszerkesztett

ség és 

beszerkesztettsé

g 

mikroszerkezeti 

egységek 

(szövegmondat, 

mondattömb, 

bekezdés, 

szakasz), 

makroszerkezeti 

egységek (cím, 

bevezetés, 

tárgyalás, 

befejezés) 

tételmondat; 

lineáris kohézió, 

globális 

kohézió, 

jelentésbeli 

kapcsolóelem, 

kapcsolóelemek

; kötött és 

kommunikatív 

10 

Szövegpragmatika: 

szövegvilág, 

nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, 

forgatókönyv. 

szövegvilág, 

nézőpont, fogalmi 

séma, tudáskeret, 

forgatókönyv. 

Szövegek alkotása 

a tájékoztató, 

érvelő, meggyőző, 

vitázó 

közlésformák 

néhány 

összetettebb 

műfajában.   

Érv, érvelés, 

meggyőzés; az érvelő 

szöveg felépítése; 

,,szaloncukor-modell" 

Érvelő esszék 

írása.  
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A szövegfonetika 

jelentősége, 

funkciója 

(hangsúly, 

hanglejtés, 

hangerő, szünet, 

beszédtempó). A 

szónoklat 

felépítése: 

bevezetés (az 

érdeklődés 

felkeltése, a 

jóindulat 

megnyerése, 

témamegjelölés), 

elbeszélés, érv, 

cáfolat, összekötő 

elem; befejezés 

(összefoglalás, 

kitekintés). 

Indukció, dedukció 

A szöveg 

megszólaltatása; 

retorikai ismeretek 

felelevenítése. A 

hatásos meggyőzés és 

véleménynyilvánítás 

nyelvi (mondatés 

szövegfonetikai 

eszközök) és nem 

nyelvi kifejezésbeli 

eszközei a különféle 

szövegműfajokban, az 

audiovizuális és 

multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos 

felszólalás, 

hozzászólás 

különböző 

helyzetekben. 

(szabad) 

szórend, 

aktuális tagolás: 

ismert és 

újságoló rész; 

témahálózat, 

fókuszmondat, 

tételmondat, 

kulcsszó, 

kontextuális 

jelentés, 

nyelvtani-

szerkezeti 

hiány, 

egyeztetés a 

szövegben 

    
72 

 

 

 

Érettségi felkészítő magyar nyelv és irodalomból (emelt szint) 12. évfolyam/heti 2 óra/ 36 

hét/72 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, 

Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Szövegtan, szövegpragmatika 12 óra 

2. A Balassi-kódex 
4 óra 

3. A barokk korszak és stílus. Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem 
4 óra 

4. A felvilágosodás irodalmának történelmi, szellemi, 

művészeti környezete 8 óra 

5. A magyar színjátszás kialakulása. Katona József: Bánk bán 
8 óra 

6. A szóhasználat nyelvtani, jelentésbeli és stiláris kötöttségei 
10 óra 

7. Felkészülés az érettségi vizsgára 
26 óra 

 
72 óra 

 

 

Tematikai 

egység/  

Altémák Ismeretek és 

fejlesztési 

feladatok 

Kulcsfogalmak Órasz

ám 
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1. Szövegtan, 

szövegpragm

atika 

A szövegértelem 

összetevői 

A 

szövegértelem 

összetevői: a 

pragmatikai, a 

jelentésbeli és a 

nyelvtani 

szintek.  

szöveg, pragmatika, kötött 

és kommunikatív (szabad) 

szórend, aktuális tagolás: 

ismert és újságoló rész , 

témahálózat, 

fókuszmondat, 

tételmondat, kulcsszó, 

kontextuális jelentés, 

nyelvtani-szerkezeti hiány, 

egyeztetés a szövegben 

12 

Az elsődleges 

és másodlagos, 

mögöttes 

jelentés. 

Szövegkohézió Szövegkohézió: 

téma–réma, 

topik, fókusz, 

kulcsszó. A 

szövegmondat. 

Nyelvtani 

tényezők a 

szöveg 

jelentésének 

megteremtésébe

n: kötőszó, 

névmás, névelő, 

határozószó, 

előre- és 

visszautalás, 

deixis, 

egyeztetés 

téma–réma, topik, fókusz, 

kulcsszó; szövegmondat-

rendszermondat;  anafora, 

katafora, deixis 

A téma 

értelmezése 

mindennapi, 

ismeretterjesztő

, tudományos és 

szépirodalmi 

szövegekben. 
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Szövegtípusok Szövegtípusok: 

monologikus, 

dialogikus és 

polilogikus; 

beszélt, írott, 

elektronikus; 

spontán, 

tervezett. 

Közlésmódok: 

elbeszélő, leíró, 

érvelő. 

Szövegtípusok: 

monologikus, dialogikus 

és polilogikus; beszélt, 

írott, elektronikus; 

spontán, tervezett. 

Közlésmódok: elbeszélő, 

leíró, érvelő. 

Szövegelmezés Ismeretterjesztő

, szépirodalmi 

és egyszerűbb 

tudományos 

szövegek 

elemzése (pl. a 

címzettek, a 

téma, a 

szóhasználat, a 

megszerkesztett

ség 

szempontjából). 

szépirodalmi szöveg; 

tudományos-

ismeretterjesztő szöveg; 

címzett, téma, 

megszerkesztetteség 



238. 

Az írott és az 

elektronikus 

szövegek 

sajátosságai 

Digitális 

formájú 

szövegek 

alkotása, 

multimédiás 

kiegészítések 

használata. Az 

írott és az 

elektronikus 

tömegkommuni

káció 

szövegtípusait 

elkülönítő 

nyelvi és nem 

nyelvi 

tényezők. 

írott és elektronikus 

tömegkommunikáció;közs

zolgálati média, 

kereskedelmi média, 

nyomtatott és elektronikus 

média, célközönség, 

nyelvi (verbális), képi 

(vizuális) és zenei 

(auditív) kód; médiahatás, 

médiafogyasztó, divatszó, 

közhely, terjengős 

kifeje¬zés, képzavar, 

SMS-nyelv; hír, 

közlemény, tudósítás, 

kommentár, cikk, interjú, 

riport, glossza, jegyzet, 

ismertetés (recenzió), 

ajánlás, kritika, vezércikk, 

nyílt levél, olvasói levél, 

bírálat, krónika, 

dokumentumműsor; 

magazinműsor, híradó, 

háttérműsor, sportműsor, 

szórakoztató műsor, 

filmműsor, internet  

Médiaközlések 

elemzése  

hír, kommentár, 

tudósítás, 

interjú, cikk, 

glossza, 

ismeretterjesztő 

szöveg): 

tartalmi, 

szerkezeti és 

szövegformálás

i kritériumai, 

nyelvhasználati, 

hatásbeli 

sajátosságai. A 

hagyományos 

és az új 

elektronikus 

média 

publicisztikai és 

a tájékoztató 

műfajai 
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2. A Balassi-

kódex 

Balassi Bálint 

élete, költészete. 

Szerelmes 

versek, múzsák; 

istenes és vitézi 

verseiből 

Balassi Bálint 

élete, 

költészete. 

Szerelmes 

versek, múzsák; 

istenes és vitézi 

verseiből 

dalvers, szövegvers, 

önelemző lírai 

személyiség, 

aszimmetrikus 

kötetkompozíciós elv, 

tematikus elv, epikus 

keret, harang- és 

malomtoposz, összetett 

költői kép, oximoron híd 

szerkezet,  életkép, 

szinekdoché, 

ütemhengsúlyos verselés, 

Balassi-strófa 

4 

3. A barokk 

korszak és 

stílus. Zrínyi 

Miklós: 

Szigeti 

veszedelem 

Barokk: 

korszak és 

stílus. A barokk 

eposz 

konvenciói, 

műfaji 

hagyományai 

A hazához való 

kötődés 

erősítése, a 

Zrínyi által 

képviselt 

értékek 

elfogadása. 

Tájékozottság a 

stíluskorszakok

ban, a stílus-és 

formaérzék 

fejlesztése: a 

barokk 

formajegyeinek, 

a világkép és 

műfajok, 

poétikai/retorik

ai megoldások 

összefüggéseine

k 

megismertetése 

(az irodalmi 

művekben és 

más művészeti 

ágakban). A 

műfaji 

konvenció 

jelentéshordozó 

szerepének 

bemutatása. 

Barokk eposz, eposzi 

konvenciók a barokkban, 

erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat, Krisztus 

bajnoka (Athleta Christi), 

barokk tabló 

 

 

 

 

4 
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4. A 

felvilágosodás 

irodalmának 

történelmi, 

szellemi, 

művészeti 

környezete 

Voltaire és 

Rousseau 

irodalmi 

jelentősége 

A francia 

felvilágosodás 

az 

Enciklopédia, 

Rousseau, 

Voltaire 

Felvilágosodás, 

klasszicizmus, 

szentimentalizmus, 

rokokó,  fejlődésregény, 

énregény, levélregény, 

tézisregény, ellenutópia, 

szatíra (szatirikus 

hangnem), utópia 

8 

Voltaire-i és 

rousseau-i 

gondolatok 

azonosítása 

Csokonai Vitéz 

Mihály 

lírájában 

Konstancinápol

y; Az Estve 

poeta doctus, alkalmi 

szerző, rokokó 

boldogságfilozófia, költői 

program 

stílusszintézis 

ars poetica 

toldalékos vers, 

gondolati óda, 

szentencia, piktúra 

szentimentalizmus, 

allegorizáció, 

elégikusság, 

filozofikusság, ember ÉS 

polgár 

5. A magyar 

színjátszás 

kialakulása. 

Katona 

József: Bánk 

bán 

A magyar 

színjátszás 

hagyományai; 

az első 

színtársulatok 

és kőszínházak 

kialakulása 

A tragédiában 

megjelenített 

magánéleti és 

közéleti 

konfliktus 

értékelése. 

Érvelő 

képesség: 

álláspontok 

megismerése, 

összevetése, 

értékelése 

Vándorszínház, állandó 

színház, szerepkör, 

intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, 

klasszicizmus és 

romantika. 

Nemzeti dráma, drámai 

alaphelyzet, konfliktus, 

teljességeszmény, 

középpontos ötödik 

felvonás, tragikum, 

lefokozott világrend 

8 

Katona József: 

Bánk bán 
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6. A 

szóhasználat 

nyelvtani, 

jelentésbeli és 

stiláris 

kötöttségei 

Jelentésszerkez

et, jelentéselem, 

jelentésmező, 

jelhasználati 

szabály. 

Denotatív, 

konnotatív 

jelentés. 

stílustípusok 

megismerése 

felismerése, 

hatásának 

elemzése; a 

leggyakoribb 

stílusrétegek 

jellemzőinek 

megismerése, 

felismerése, 

elemzése, 

összefüggésben 

a szövegtani 

jellemzőkkel. 

Stílusgyakorlat

ok. A 

stíluselemek, 

stíluseszközök 

szerepének 

értelmezése 

művészi és 

mindennapi 

szövegekben. A 

szavak 

jelentésének 

szerkezete, 

hangalak és 

jelentés 

viszonya, 

jelentésmező. 

Szóképek és 

alakzatok 

felismerése, 

alkotása. 

A jelentés 

szerepe a nyelvi 

szerkezetek 

kialakításában. 

A jelentés és a 

Stílus, stilisztika. 

Stílusérték, stílusréteg 

(társalgási, tudományos, 

publicisztikai, hivatalos, 

szónoki, irodalmi). 

Stílushatás. Szókép 

(metafora, hasonlat, 

szinesztézia, metonímia, 

szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, 

szimbólum). Alakzat 

(ellipszis, kötőszóhiány, 

ismétlődés, 

gondolatritmus, 

oximoron). 

Jelentésszerkezet, 

jelentéselem, 

jelentésmező, jelhasználati 

szabály. Denotatív, 

konnotatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan 

szó, hangutánzó, 

hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, 

többjelentésű szó, 

homonima, szinonima, 

hasonló alakú szópár, 

ellentétes jelentés. 

10 

A hangalak és 

jelentés 

viszonya, 

jelentésmező. 

Motivált és 

motiválatlan 

szavak. A 

szójelentés 

változásai.  
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A jelentés 

szerepe a nyelvi 

szerkezetek 

kialakításában. 

A szórend 

jelentésváltozat

ainak 

megfigyelése, 

hatásértelmezés 

nyelvi-

grammatikai 

funkció 

összefüggése. 

A szórend 

jelentésváltozat

ainak 

megfigyelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szókészlet 

stilisztikája és a 

mondatstilisztik

ai eszközök (pl. 

archaizálás, 

evokáció, 

verbális stílus, 

nominális stílus, 

körmondat) 

Az alakzatok. 

Az alakzatok. 

Hangszimbolik

a, hangutánzás, 

hangulatfestés, 

alliteráció 

A bonyolultabb 

szóképek: 

szinesztézia, 

szinekdoché, 

összetett költői 

kép, allegória, 

szimbólum. 
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Nem irodalmi 

és szépirodalmi 

szövegek 

stílusának 

összehasonlítás

a. Nem irodalmi 

és szépirodalmi 

szövegek 

stílushatásának 

komplex 

értékelése 

7. Felkészülés 

az érettségi 

vizsgára 

Szóbeli 

témakörök 

kidolgozása 

A tanult 

irodalomelméle

ti, -történeti, 

nyelvészeti, 

kommunikációs

, szövegértési és 

szövegalkotási, 

nyelvi 

ismeretek 

rendszerező 

áttekintése, a 

témakörök 

követelményein

ek megfelelő 

kiegészítése 

a tanult ismeretek 

rendszerezése, 

feladatmegoldó képesség 

fejlesztése 

26 

Írásbeli 

feladatsorok 

megoldása 

 
72 

 

 

 

 

 

 

Matematika 
Tantárgy: Matematika 

Szakma: Vegyész technikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-

technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, 

Kisgyermekgondozó és –nevelő 

Keretantervi alapja: A gimnáziumok 9-12. évfolyama számára készített 

kerettanterv. 

Bevezetés kezdete: 2020. szeptember 1. 
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Óraszámok 

évfolyamonként/csoportonként 

Táblázatban összesítve. 

 

 

 
A tantárgy heti 

óraszáma 
A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 

Kisgyermekgondozó és –nevelő 
4 144 

10. évfolyam 

Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, 

Gépgyártás-technológiai 

technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus 

5 180 

11. évfolyam 3 108 

Érettségi felkészítő matematikából 

(közép szint) 
 

4 144 

Érettségi felkészítő matematikából 

(emelt szint) 
 

5 180 

12. évfolyam 3 108 

Érettségi felkészítő matematikából 

(közép szint) 
 

4 144 

Érettségi felkészítő matematikából 

(emelt szint) 
 

5 180 

13. évfolyam 2 62 

 

A tantárgy célja, feladata 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb 

feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. 

évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során 

megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb 

formában épül fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, 

bizonyítások).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és 

tanításhoz képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika 

deduktív jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív 

módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz 

kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új 

fogalmak bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános 
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összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók 

szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része 

bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban 

elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható 

meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az 

összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek feladatok, problémák megoldása 

során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő ismeretek 

mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak 

adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani 

adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett logikusan 

tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló 

mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő 

készségek és képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a 

stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás 

rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, 

valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül 

sor a permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy 

változatos matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technika és a humán tanulási területek 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági 

folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több más fogalom mellett – szükséges a 

függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon értelmezett) példák mentén 

történő kiterjesztése. 

A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő 

matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, 

mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. 

A tanuló különböző forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) 

használhat az órákon és a számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek 

felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A 

közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a 

társai, mind a saját véleményét. 

Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós 

szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt 

tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést 

segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő 

számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami 

lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a 

mai gyorsan változó világban való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló 

problémák megoldását. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 

átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 
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információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 

több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 

kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 

hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 

ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 

fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 

matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 

matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 

a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 

is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 

matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során 

kapott eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív 

úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások 

bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, 

a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 

erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 

tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 

tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 

következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a 

személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja 

tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 

művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
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A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. 

Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 

keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 

stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való 

együttműködés készsége) 

 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított 

készségekre, képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az 

egyes témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb 

formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat során. Egyre határozottabb a fogalmak 

pontos definiálásának, az állítások, tételek indoklásának, bizonyításának, valamint az 

általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az új ismeretek 

egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a 

lehetőségekhez mérten – a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga 

fedezze fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív 

munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai 

kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a 

szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és 

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban 

jelennek meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; 

másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör 

és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, 

ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben 

összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülése lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és 

a megoldás során alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

Témakör: Halmazok 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 
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 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a 

matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, különbségének, komplementerének képzése, ábrázolása 

és értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita 

segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 

alaphalmaz, részhalmaz, üres halmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram; 

halmazműveletek: unió, metszet, különbség, komplementer halmaz; diszjunkt halmazok, 

halmaz elemszáma, logikai szita 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a matematikából vett, konkrétan vagy 

digitálisan megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek 

válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a sport neves személyiségeinek kitalálása 

különböző tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés 

felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik 

a pozitív páros számok halmazának számosságával 

Témakör: Matematikai logika 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” logikai jelentését; 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő „vagy” és a kizáró „vagy” logikai jelentésének ismerete és 

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értékének megállapítása és ennek 

indoklása egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások logikai értékének 

megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

tétel, bizonyítás, igaz-hamis; „nem”, „és”, „vagy”, „vagy…, vagy…”, „ha…, akkor…”, 

„akkor és csak akkor” 

Javasolt tevékenységek 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a védők és a vádlók egy állítás indoklására, 

cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: SZÁMELMÉLETI ISMERETEK, számhalmazok épülése 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a 

valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 
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 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális 

számok kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 

Javasolt tevékenységek 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és 

ennek mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 

 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, 

feladatok megoldására 

Fogalmak 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

Javasolt tevékenységek 
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 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg 

írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a 

valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 

alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

 ismeri és alkalmazza az abszolút érték, az ellentett és a reciprok fogalmát; 

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveleti azonosságok (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás), zárójelek helyes 

használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

Fogalmak 

racionális szám, irracionális szám, valós szám, nyílt intervallum, zárt intervallum, abszolút 

érték, ellentett, reciprok 

Javasolt tevékenységek 
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 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának 

történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés 

alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

Témakör: Hatvány, gyök 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész 

kitevő esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy nagyméretű papírt? Keresés az interneten, 

kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi vagy nagyon nagy számokat tartalmazó cikkek 

valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 
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 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, egytagú 

kifejezések hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a – b) kifejezésekre vonatkozó nevezetes azonosságok 

ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, 

függvények ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

Fogalmak 

összeg, tag, szorzat, tényező, egynemű kifejezés, együttható, teljes négyzet, polinom 

Javasolt tevékenységek 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, matematikai bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok segítségével, például kétjegyű számok 

négyzetének, 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított arányosságtól különböző arányosságokra (négyzetes, 

gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi 

életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

kiadásokhoz, pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági folyamatokhoz) és más tantárgyakhoz 

köthető feladatok megoldása 

Fogalmak 
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egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

Javasolt tevékenységek 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, 

szükség esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszereket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és 

grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges 

feladatok megoldása (például út-idő-sebesség, közös munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú feladatok) 

Fogalmak 
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alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

Javasolt tevékenységek 

 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 

összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 

 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus 

megoldása során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak 

megbeszélése 

Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, 

ellenőrzi, és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és 

alkalmazza a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    
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Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

Javasolt tevékenységek 

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, 

érdekességeiről 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, 

amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

 adott képlet alapján helyettesítési értékeket számol, és azokat táblázatba rendezi; 

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

Függvények ábrázolása táblázat alapján 

Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

A grafikon alapján a függvény értelmezési tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró 

függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

Elemi függvényekkel egyszerű függvénytranszformációs lépések végrehajtása: f(x) + c, f(x + 

c), c·f(x), |f(x)| 

Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

Egyszerű függvények esetén az f(x) = c alapján x meghatározása és ennek alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása során 

Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, növekedés, fogyás 

Javasolt tevékenységek 
Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal 

kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 
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Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a 

mért adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó grafikonok ábrázolása és elemzése (például út-idő 

grafikon az iskolába való eljutásról) 

Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-

feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető 

maximális területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton 

digitális eszköz segítségével 

Témakör: Geometriai alapismeretek 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális 

eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolságának alkalmazása a síkban 

Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése, szög 

másolása 

Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező 

Javasolt tevékenységek 
Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének 

megadása, ezek távolságának megmérése 

Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) 

egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Háromszögek 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 
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sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és szögei közötti kapcsolatokat; a 

speciális háromszögek tulajdonságait; 

ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmakat és tételeket; 

ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

Az alapvető összefüggések ismerete és alkalmazása háromszögek oldalai, szögei, oldalai és 

szögei között 

Speciális háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű háromszög 

A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó fogalmak, tételek ismerete 

és alkalmazása: oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, 

körülírt, illetve beírt kör 

Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása 

A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

Háromszög területének kiszámítása 

Fogalmak 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező 

merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt kör, beírt kör 

Javasolt tevékenységek 
A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában 

Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek 

megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; kiszámítja a konvex sokszög belső és 

külső szögeinek összegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 
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Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső szögösszegre vonatkozó tételek 

ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 

trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, 

szabályos sokszög 

Javasolt tevékenységek 
Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 

felfedeztetése átdarabolással 

A belső és a külső szögösszegre vonatkozó tételek felfedeztetése, illusztrálása átdarabolással, 

hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

Témakör: A kör és részei 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó 

körív hosszával 

Annak ismerete és alkalmazása, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó 

körcikk területével 

Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

Annak ismerete és alkalmazása, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 

középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok 

Javasolt tevékenységek 
Annak felfedeztetése méréssel, hogy a középponti szög egyenesen arányos a hozzá tartozó 

körív hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 

A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismer példákat geometriai transzformációkra; 

ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; 

alakzatok egybevágóságát; 

ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 

transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, pont körüli 

elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás 

ismerete, tulajdonságaik 

A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

Négyszögek egybevágósága 

Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; 

diszkusszió 

Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása 

különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

Gyakorlati feladatok megoldása hasonlóság segítségével (például alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés) 

Fogalmak 

tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, 

egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege, középpontos hasonlósági 

transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Javasolt tevékenységek 
Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés 

A középpontos tükrözés, a pont körüli forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása mint két 

tengelyes tükrözés egymásutánja 

M. C. Escher és Victor Vasarely néhány interneten is elérhető alkotásának elemzése a 

szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

A tengelyes vagy középpontos szimmetriára alapozó stratégiai játékok (például pénzforgatós, 

színezős) páros munkában 

Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 

Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 
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Témakör: Leíró statisztika 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel 

Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

Javasolt tevékenységek 
Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 

A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok 

segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában 

Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel 

Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a 

kedvezőbb év végi jegyért 

Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás 

keretében 

Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei 

alapján 

Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, 

ezek szóbeli értékelése, javítása 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén 

számítógépet alkalmaz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 
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A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás 

Javasolt tevékenységek 
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és 

becslés a bekövetkezésük valószínűségére 

Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első 

hatos dobás eloszlása 

Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján 

Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) 

esetében a nyerési esély összehasonlítása 

11–12. évfolyam 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a 

szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A 

tanulóknak a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva 

kell eljutniuk az absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. 

Tudatosítani kell a matematikai fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai 

bizonyítások szerepét. Amellett, hogy a lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör 

kapcsán szem előtt kell tartani, fontos, hogy a tanulók lássák az egyes matematikai területek 

kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által 

irányított módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, 

általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a 

csoportmunkában megoldandó projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a 

matematikai kommunikációt. Az érettségi vizsgára készülés során egyre nagyobb hangsúlyt 

kap a tanulók önálló munkája mind a feladatmegoldásokban, mind a tanultak ismétlésében, 

rendszerezésében. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a 

szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része 

folytatása, kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő 

tananyagtartalmaknak. Bizonyos témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg 

először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, az exponenciális függvény, a logaritmus, a 

számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a koordinátageometria és a térgeometria. 

Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek más terület tanítása során is, ezért 

az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem jellemeznek feltétlenül 

időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek 

bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, valamint a 

statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos 

hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben 

a szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási 

területeken is alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  

 

Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” típusú állítások logikai 

értékét; 

tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon 

keresztül 

Logikai kifejezések megfelelő használata 

Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

logikai műveletek 

Javasolt tevékenységek 
A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével 

Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül 

Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

Javasolt tevékenységek 
Anagramma készítése a tanulók neveiből 

A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 

A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban 

szereplő együtthatók segítségével 

Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  



264 

ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait; 

képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez 

a függvény az adott értéket rendeli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

A logaritmus értelmezése 

Áttérés más alapú logaritmusra 

Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

Fogalmak 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt tevékenységek 
A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában 

Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

Témakör: EXPONENCIÁLIS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

a modellben kapott megoldását az eredeti problémába visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, 

és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

A kiválasztott modellben a probléma megoldása 
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A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

Fogalmak 

Nincsenek új fogalmak. 

Javasolt tevékenységek 
Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak 

tekinthető változókra csoportmunkában 

Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális 

függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek 

értelmezése 

Témakör: Sorozatok 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 

(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi 

és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A számsorozat fogalmának ismerete 

Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

Javasolt tevékenységek 
Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével 

A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének 

bemutatása 

Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 

Témakör: Trigonometria 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 

alapján; 

ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

kiszámítja háromszögek területét; 

ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 

helyzetekben 

Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

A szinusztétel bizonyítása 

Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 

adatokból számítva 

Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

Javasolt tevékenységek 
Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög 

alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése 

alapján 

Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

Témakör: Térgeometria 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 

ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait; 
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lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját; 

kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket; 

ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó 

tételeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 

A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 

kapcsolatban 

A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp 

hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, 

forgástest, n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, 

testmagasság, test hálója 

Javasolt tevékenységek 
Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása 

méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó 

érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, 

majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi 

tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

Témakör: Koordinátageometria 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 
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megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében; 

megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében; 

felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása 

A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása 

Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében 

Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, 

vektorok különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes 

egyenlete, kör egyenlete 

Javasolt tevékenységek 
„Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy 

egyéni munkaformában 

„Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

„Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

Témakör: Leíró statisztika 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 

összehasonlítására; 

felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 
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Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 

Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, 

kvartilisek, terjedelem, szórás 

Javasolt tevékenységek 
Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 

körülmények között 

A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre 

Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

Példák ismerete független és nem független eseményekre 

A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 

Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró 

események, független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, 

visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

Javasolt tevékenységek 
Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és 

relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett 

események valószínűségére csoportmunkában 

Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 
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Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 
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A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

 

9. évfolyam (Nyelvi előkészítő) 

    2óra/hét  72óra/év 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Számtan, algebra 32 óra 

2. Összefüggések, függvények, sorozatok 12 óra 

3. Geometria 12 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  8 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 8 óra 

Az éves óraszám 72 óra 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Számtan, algebra 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, 

zárójel használata. Egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű 

szöveg alapján elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása (modell 

alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú 

egyenletek megoldása mérlegelv segítségével. 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági 

szabályok. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

 

A tanult oszthatósági szabályok 

rendszerezése. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös 

meghatározása a felbontás 

segítségével.  

 

 

Hatványozás pozitív, 0 és 

negatív egész kitevőre. 

Permanencia-elv. 

A tanult szabályok elmélyítése, 

alkalmazása feladatokban. 
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A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való 

emlékezés. 

 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 

adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, 

elektromos töltés, áram, 

feszültség előjeles 

értelmezése. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, 

terület, tömeg, népesség, pénz, 

adat stb.) mennyiségi jellemzőinek 

kifejezése számokkal, mennyiségi 

következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és 

számológép segítségével. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő 

számolás 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: tér, idő, 

nagyságrendek – méretek 

és nagyságrendek 

becslése és számítása az 

atomok méreteitől az 

ismert világ méretéig; 

szennyezés, 

környezetvédelem. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, 

asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, 

zárójelek használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása.  

 

 

(a ± b)2, polinom alakja, 
22 ba   szorzat alakja. 

Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(azonosságok).  

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosságok 

igazolásánál. 

Fizika: számítási 

feladatok megoldása (pl. 

munkatétel). 

Egyszerű feladatok 

polinomok, illetve algebrai 

törtek közötti műveletekre. 

Tanult azonosságok 

alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. 

Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása 

(pl. szorzattá alakítás, tört 

egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 

Elsőfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása 

mérlegelv segítségével.  

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása, 

kiegészítése. Módszerek tudatos 

kiválasztása és alkalmazása. 

 

Elsőfokú egyenletre vezető 

szöveges számítási feladatok 

a természettudományokból, 

a mindennapokból. 

Arányosság, 

százalékszámítás. 

Szöveges számítási feladatok 

megoldása a 

természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, 

kölcsön, áremelés, árleszállítás, 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 
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bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, 

élelmiszerek százalékos 

összetétele).  

A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez 

viszonyítunk?”). Gondolatmenet 

lejegyzése (megoldási terv).  

Számológép használata. Az 

értelmes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó 

problémák matematikai 

modelljének elkészítése (egyenlet 

felírása); a megoldás ellenőrzése, a 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal 

(lehetséges-e?). 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág 

működése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

élelmiszer-választás, 

becslések, mérések, 

számítások. 

 

Társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek: a 

család pénzügyei és 

gazdálkodása, 

vállalkozások. 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: százalékos 

keverési feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Egyenlőtlenség.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvények algebrai és geometriai 

megjelenítése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi 

tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a 

grafikonjuk alapján.  

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése grafikon 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: időben 

lejátszódó folyamatok 

leírása, elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 



274 

alapján. Számítógép használata a 

függvények vizsgálatára. 

használata, adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 

kapcsolatok. A lineáris 

függvények tulajdonságai. Az 

egyenes arányosságot leíró 

függvény. A lineáris 

függvény grafikonjának 

meredeksége, ennek jelentése 

lineáris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott 

szabálynak, összefüggésnek 

megfelelően. 

Időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

megfogalmazása. Modellek 

alkotása: lineáris kapcsolatok 

felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása 

paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris 

folyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 

folyamatok vizsgálata, a 

változás sebessége. 

 

Kémia: egyenes 

arányosság. 

 

Informatika: 

táblázatkezelés. 

Az abszolútérték-függvény. 

Az baxx   függvény 

grafikonja, tulajdonságai (

0a ). 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok 

függvénymodelljének megalkotása. 

A folyamat elemzése a függvény 

vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A modell 

érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. 

függvényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény 

ábrázolása és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk 

megfigyelése az 

vuxax  2)(  alak 

segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai 

ismeretek és 

függvénytulajdonságok ismerete).  

Számítógép használata. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 

kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel 

ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. 

Számológép, számítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A háromszög nevezetes 

vonalai, körei. Oldalfelező 

merőlegesek, belső 

szögfelezők, 

magasságvonalak, 

súlyvonalak, 

középvonalak 

tulajdonságai. Körülírt 

kör, beírt kör. 

 

A definíciók és tételek pontos 

ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Nevezetes négyszögek és 

tulajdonságaik. 

Szabályos sokszögek. 

Fogalmak pontos ismerete.  

Pitagorasz-tétel 

alkalmazásai. 

Kerület, terület 

kiszámítása. 

Ismeretek mozgósítása, 

rendszerezése 

problémamegoldás érdekében. 

Állítás és megfordításának 

gyakorlása. Gyakorlati 

feladatok megoldása. 

 

Egyszerű szerkesztési 

feladatok.  

Szerkesztési eljárások 

gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. 

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Pontos, esztétikus 

munkára nevelés. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó. Szimmetria.  

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén 
 

 

Számtan, algebra 

 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

–A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg 

kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják a tanult függvényeket ábrázolni koordináta- 

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 

leírásának érdekében is. 

 

Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel.  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek 

ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai 

modelljének megalkotása. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 
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 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 
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9. évfolyam/ heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 49 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 18 óra 

4. Geometria 40 óra 

5. Valószínűség, statisztika 7 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  10 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 10 óra 

Az össz. óraszám 144 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 

értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. 

A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások 

megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; 

ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, 

önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség 

fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. 

Végtelen számosság szemléletes 

fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a 

véges halmazok elemszáma 

adható meg természetes számmal.  

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: 

unió, metszet, különbség. 

Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások 

matematikai modellre fordítása.  

Elnevezések megtanulása, 

definíciókra való emlékezés. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondatok, 

szavak, hangok 

rendszerezése. 
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Biológia-egészségtan: 

halmazműveletek 

alkalmazása a 

rendszertanban. 

 

Kémia: anyagok 

csoportosítása. 

Alaphalmaz és komplementer 

halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy 

alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz.  

Halmaz közös elem nélküli 

halmazokra bontása 

jelentőségének belátása. 

Biológia-egészségtan: 

élőlények 

osztályozása; 

besorolás közös rész 

nélküli halmazokba. 

A megismert számhalmazok: 

természetes számok, egész 

számok, racionális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok 

áttekintése. Természetes számok, 

egész számok, racionális számok 

elhelyezése halmazábrában, 

számegyenesen. 

Informatika: 

számábrázolás 

(problémamegoldás 

táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az 

intervallum fogalma, fajtái. 

Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az 

intervallum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott 

ponthalmazok, adott tulajdonságú 

ponthalmazok (kör, gömb, felező 

merőleges, szögfelező, 

középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

(például két feltétellel megadott 

ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs 

programok használata. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. 

évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamon: a szöveg alapján a 

megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a 

feladat megoldása és szöveg 

alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés; 

információk 

azonosítása és 

összekapcsolása, a 
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problémák modellezése. 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

(a szövegben előforduló 

információk). Figyelem 

összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az 

indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a következtetés.  

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a szöveg 

tartalmi elemei közötti 

kijelentés-érv, ok-

okozati viszony 

felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

Nyitott mondatok 

igazsághalmaza, szemléltetés 

módjai. 

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

A matematikai bizonyítás. 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

(folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság 

kialakításában. Nevezetes 

sejtések (pl. ikerprím sejtés); 

hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) 

egyidejű követése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú 

állítások.  

Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú 

állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) 

állítások, tételek jelentésének 

elemzése. 

 

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. 

Rendszerezés (érvek logikus 

sorrendje).  

Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás 

gondolatmenetére, bizonyítási 

módszerekre való emlékezés. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 
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Kidolgozott bizonyítás 

gondolatmenetének követése, 

megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok: leszámlálás, 

sorbarendezés, gyakorlati 

problémák. 

Kombinatorika a 

mindennapokban. Logikai szita. 

Rendszerezés: az esetek 

összeszámlálásánál minden esetet 

meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba 

venni. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, 

diszkusszió (pl. van-e 

ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 

újjal való próbálkozás; a 

sikertelenség okának feltárása (pl. 

minden feltételre figyelt-e). 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika 

eszközeivel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

periodicitás, 

ismétlődés és 

kombinatorika mint 

szervezőelv poetizált 

szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak (csúcs, él, 

fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 

problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel, 

hálózatok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: pl. 

családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). 

Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

49 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, 

zárójel használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  

Egyszerű szöveg alapján elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása 

(modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú 

egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási 

módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági 

szabályok. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös 

többszörös. Relatív prímek.  

Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám 

létezik, tökéletes számok, 

barátságos számok,  

Eukleidész. Mersenne, 

Euler, Fermat) 

A tanult oszthatósági szabályok 

rendszerezése. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös 

meghatározása a felbontás 

segítségével. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, 

szöveges feladatok megoldása. 

Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása.  

Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív 

egész kitevőre. 

Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi 

definíció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való 

emlékezés. 

 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 

adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, 

elektromos töltés, áram, 

feszültség előjeles 

értelmezése. 

Különböző számrendszerek. 

A helyiértékes írásmód 

A különböző számrendszerek 

egyenértékűségének belátása. 

Informatika: 

kommunikáció ember és 
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lényege. Kettes 

számrendszer. 

Matematikatörténet: 

Neumann János. 

gép között, adattárolás 

egységei. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, 

terület, tömeg, népesség, pénz, 

adat stb.) mennyiségi jellemzőinek 

kifejezése számokkal, mennyiségi 

következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és 

számológép segítségével. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő 

számolás 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: tér, idő, 

nagyságrendek – méretek 

és nagyságrendek 

becslése és számítása az 

atomok méreteitől az 

ismert világ méretéig; 

szennyezés, 

környezetvédelem. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, 

asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, 

zárójelek használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása.  

 

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom 

alakja, 22 ba   szorzat 

alakja. Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(azonosságok).  

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosságok 

igazolásánál. 

Fizika: számítási 

feladatok megoldása (pl. 

munkatétel). 

Egyszerű feladatok 

polinomok, illetve algebrai 

törtek közötti műveletekre. 

Tanult azonosságok 

alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. 

Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása 

(pl. szorzattá alakítás, tört 

egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 

Elsőfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása 

különböző módszerekkel 

(lebontogatás, mérlegelv, 

szorzattá alakítás, 

értelmezési tartomány és 

értékkészlet vizsgálata, 

grafikus módszer). Egyszerű 

egyenletek paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása, 

kiegészítése. Módszerek tudatos 

kiválasztása és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Fizika: kinematika, 

dinamika. 
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Különböző módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára 

(behelyettesítő módszer, egyenlő 

illetve ellentett együtthatók 

módszere, grafikus módszer). 

Elsőfokú egyenletre, 

egyenletrendszerre vezető 

szöveges számítási feladatok 

a természettudományokból, 

a mindennapokból. 

Arányosság, 

százalékszámítás. 

Szöveges számítási feladatok 

megoldása a 

természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, 

kölcsön, áremelés, árleszállítás, 

bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, 

élelmiszerek százalékos 

összetétele).  

A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez 

viszonyítunk?”). Gondolatmenet 

lejegyzése (megoldási terv).  

Számológép használata. Az 

értelmes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó 

problémák matematikai 

modelljének elkészítése (egyenlet, 

illetve egyenletrendszer felírása); a 

megoldás ellenőrzése, a gyakorlati 

feladat megoldásának összevetése 

a valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág 

működése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

élelmiszer-választás, 

becslések, mérések, 

számítások. 

 

Társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek: a 

család pénzügyei és 

gazdálkodása, 

vállalkozások. 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: százalékos 

keverési feladatok. 

Egyes változók kifejezése 

fizikai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, 

jelentőségének belátása. 

Helyettesítési érték kiszámítása 

képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése.. 

Egy abszolútértéket 

tartalmazó egyenletek. 

baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú 

egyenletrendszer. Egyenlőtlenség.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi 

tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a 

grafikonjuk alapján.  

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése grafikon 

alapján. Számítógép használata a 

függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: időben 

lejátszódó folyamatok 

leírása, elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata, adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 

kapcsolatok. A lineáris 

függvények tulajdonságai. Az 

egyenes arányosságot leíró 

függvény. A lineáris 

függvény grafikonjának 

meredeksége, ennek jelentése 

lineáris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott 

szabálynak, összefüggésnek 

megfelelően. 

Időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

megfogalmazása. Modellek 

alkotása: lineáris kapcsolatok 

felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása 

paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris 

folyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 

folyamatok vizsgálata, a 

változás sebessége. 

 

Kémia: egyenes 

arányosság. 

 

Informatika: 

táblázatkezelés. 

Az abszolútérték-függvény. 

Az baxx   függvény 

grafikonja, tulajdonságai (

0a ). 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx   ( 0x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

A fordított arányosság 

függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) 

grafikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, 

izoterma. 
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Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok 

függvénymodelljének megalkotása. 

A folyamat elemzése a függvény 

vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A modell 

érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. 

függvényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Egyenlet, egyenletrendszer 

grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két 

különböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: 

számítási feladatok. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény 

ábrázolása és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk 

áttekintése az 

vuxax  2)(  alak 

segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai 

ismeretek és 

függvénytulajdonságok ismerete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

kinematikája. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 

kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel 

ismerete. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria 

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és 

az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról 

térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, 

számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. 

Számológép, számítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és 

szögek értelmezése. 

(Folyamatosan a 9-10. 

évfolyamon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, 

testek. Vázlat készítése. 

 

A háromszög nevezetes 

vonalai, körei. Oldalfelező 

merőlegesek, belső 

szögfelezők, 

magasságvonalak, 

súlyvonalak, 

középvonalak 

tulajdonságai. Körülírt 

kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: 

Euler-egyenes, Feuerbach-

kör bemutatása (interaktív 

szerkesztőprogrammal, 

bizonyítás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos 

ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek 

általános tulajdonságai. 

Átlók száma, belső szögek 

összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása 

specializálással: konvex 

sokszög, szabályos sokszög. 

 

Kör és részei, kör és 

egyenes. Ív, húr, körcikk, 

körszelet. Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a körpályán 

mozgó test sebessége. 

 

Vizuális kultúra: építészeti 

stílusok. 

A körív hossza. Egyenes 

arányosság a középponti 

szög és a hozzá tartozó 

körív hossza között 

(szemlélet alapján). 

Együtt változó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

Fizika: körmozgás sebessége, 

szögsebessége. 

 

Földrajz: távolság a Föld két 

pontja között. 
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A körcikk területe. 

Egyenes arányosság a 

középponti szög és a 

hozzá tartozó körcikk 

területe között (szemlélet 

alapján). 

Együtt változó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

 

A szög mérése. A szög 

ívmértéke.  

Mérés, mérési elvek 

megismerése. Mértékegység-

választás, mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, 

körmozgás, rezgőmozgás. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszúsági és 

szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Thalész tétele, és 

alkalmazásai. 

A matematika, mint 

kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. Állítás és 

megfordításának gyakorlása. 

 

Pitagorasz-tétel 

alkalmazásai. 

(Koordináta-geometria 

előkészítése.) 

Ismeretek mozgósítása, 

rendszerezése 

problémamegoldás érdekében. 

Állítás és megfordításának 

gyakorlása.  

Fizika: vektor felbontása 

merőleges összetevőkre. 

A tengelyes és a 

középpontos tükrözés, az 

eltolás, a pont körüli 

elforgatás. A 

transzformációk 

tulajdonságai.  

A geometriai 

vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, 

forgások. 

 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, 

szimmetria.  

Szimmetria felismerése a 

matematikában, a 

művészetekben, a 

környezetünkben található 

tárgyakban, részvétel 

szimmetrián alapuló 

játékokban. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet; 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Szimmetrikus 

négyszögek. Négyszögek 

csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása 

specializálással. 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet; 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 
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Egyszerű szerkesztési 

feladatok.  

Szerkesztési eljárások 

gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. 

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Pontos, esztétikus 

munkára nevelés. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két 

vektor különbsége. 

Műveleti analógiák 

(összeadás, kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő 

különbsége, vektormennyiség 

változása (pl. sebesség-

változás). 

Vektor szorzása valós 

számmal. 

Új műveletfogalom kialakítása 

és gyakorlása. 

Fizika: Newton II. törvénye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó. Szimmetria. Vektor, vektorművelet.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Százalékszámítás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, 

olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az 

adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és 

ábrázolásuk (gyakoriság, relatív 

gyakoriság, eloszlás, 

kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. Együtt változó 

mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, 

készítése.  

Grafikai szervezők összevetése 

más formátumú 

dokumentumokkal, 

következtetések levonása írott, 

ábrázolt és számszerű 

információ összekapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés

. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi, 

társadalmi témák 

vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram). 

 

Földrajz: időjárási, 

éghajlati és gazdasági 

statisztikák. 
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Adatsokaságok jellemzői: átlag, 

medián, módusz, terjedelem, 

szórás. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata 

kevés statisztikai jellemzővel: 

előnyök és hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag., terjedelem, szórás. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

9. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 – Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 

Számtan, algebra 

 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 

egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg 

kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- 

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 
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meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 

leírásának érdekében is. 

 

Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak 

ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel.  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal. 

 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek 

ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai 

modelljének megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

 – A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező 

képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, 

ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni.  
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10. évfolyam/ heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 14 óra 

2. Számtan, algebra 44 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok  13+ óra 

4. Geometria 38 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  10 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 10 óra 

Az össz. óraszám 144 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 

adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek 

bemutatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis 

állítások megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 

képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, 

absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

(folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság 

kialakításában. Nevezetes 

sejtések (pl. ikerprím sejtés); 

hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) 

egyidejű követése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. 

Állítás, tétel és megfordítása. 

Szükséges feltétel, elegendő 

Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és 
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feltétel. „Akkor és csak akkor” 

típusú állítások. 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú 

állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) 

állítások, tételek jelentésének 

elemzése. 

Bizonyítás. Bizonyítási 

módszerek, jellegzetes 

gondolatmenetek (indirekt 

módszer, skatulya-elv) konkrét 

példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. 

Rendszerezés (érvek logikus 

sorrendje).  

Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás 

gondolatmenetére, bizonyítási 

módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás 

gondolatmenetének követése, 

megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. 

évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamon: a szöveg alapján a 

megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a 

feladat megoldása és szöveg 

alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli 

problémák modellezése. 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

(a szövegben előforduló 

információk). Figyelem 

összpontosítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés; 

információk 

azonosítása és 

összekapcsolása, a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a szöveg 

tartalmi elemei közötti 

kijelentés-érv, ok-

okozati viszony 
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Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az 

indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a következtetés.  

felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok: leszámlálás, 

sorbarendezés, gyakorlati 

problémák. 

Kombinatorika a 

mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek 

összeszámlálásánál minden esetet 

meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba 

venni. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, 

diszkusszió (pl. van-e 

ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 

újjal való próbálkozás; a 

sikertelenség okának feltárása (pl. 

minden feltételre figyelt-e). 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika 

eszközeivel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

periodicitás, 

ismétlődés és 

kombinatorika mint 

szervezőelv poetizált 

szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak (csúcs, él, 

fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 

problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel, 

hálózatok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: pl. 

családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges 

feltétel, elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

44 óra 

Előzetes tudás 

Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyenlet, 

egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú 

egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási 

módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négyzetgyök, n-edik 

gyök definíciója. A 

négyzetgyök 

azonosságai.  

A négyzetgyök azonosságainak 

használata konkrét esetekben. 

Gyökjel alól kihozatal, bevitel, 

nevező gyöktelenítése. 

Számológép használata. 

Fizika: fonálinga lengésideje, 

rezgésidő számítása. 

A másodfokú egyenlet 

megoldása, a 

megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 

alkalmazása ugyanarra a 

problémára (szorzattá alakítás, 

teljes négyzetté kiegészítés). 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(rendezett másodfokú egyenlet 

és megoldóképlet 

összekapcsolódása).  

A megoldóképlet biztos 

használata. 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás kinematikája. 

Másodfokú egyenletre 

vezető gyakorlati 

problémák, szöveges 

feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 

egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal 

(lehetséges-e?). 

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 

Gyöktényezős alak. 

Másodfokú polinom 

szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet 

megoldásának ellenőrzése.  
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Néhány egyszerű 

magasabb fokú 

egyenlet megoldása. 

Matematikatörténet: 

részletek a harmad- és 

ötödfokú egyenlet 

megoldásának 

történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan 

problémák. 

 

Egyszerű 

négyzetgyökös 

egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyenletesen 

gyorsuló mozgással kapcsolatos 

kinematikai feladat. 

Másodfokú 

egyenletrendszer.  

A behelyettesítő 

módszer. 

Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A 

behelyettesítő módszerrel is 

megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenségek. 

02  cbxax  (vagy 

> 0) alakra 

visszavezethető 

egyenlőtlenségek (

0a ). 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenség megoldása. 

Másodfokú függvény 

eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Példák adott 

alaphalmazon 

ekvivalens és nem 

ekvivalens 

egyenletekre, 

átalakításokra. 

Alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz. 

Hamis gyök, 

gyökvesztés. Egyszerű 

paraméteres 

másodfokú egyenletek. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Összefüggés két 

pozitív szám számtani 

és mértani közepe 

között. Gyakorlati 

példa minimum és 

maximum probléma 

megoldására. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 

maximumproblémák. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négyzetgyök, n-edik gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. 

Gyöktényezős alak. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, 

mértani közép. Szélsőérték. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése. 

 

 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása 

másodfokú és gyökös 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldására; másodfokú 

függvényre vezető 

szélsőérték-feladatok. 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus függvények, 

függvénytranszformációk. 

Függvénytulajdonságok tudatos 

alkalmazása   

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  Grafikus megoldás. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 

kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel 

ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép 
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és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, 

számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. A valóságos tárgyak formájának és 

a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, 

kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, 

számítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos 

ismeretek bővítése: 

kerületi és középponti 

szög fogalma, kerületi 

szögek tétele; 

húrnégyszög fogalma, 

húrnégyszögek tétele. 

Látószög; látószögkörív 

mint speciális 

ponthalmaz (Thalész 

tételének általánosítása). 

Korábbi ismeretek 

felelevenítése, új ismeretek 

beillesztése a korábbi ismeretek 

rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Középpontos 

hasonlóság, hasonlóság. 

Arányos osztás. 

A hasonlósági 

transzformáció.  

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása: a 

megfelelő szakaszok hosszának 

aránya állandó, a megfelelő 

szögek egyenlők, a kerület, a 

terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

A háromszögek 

hasonlóságának 

alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek 

tudatos memorizálása. 

 

A hasonlóság 

alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, 

súlypontja, hasonló 

síkidomok kerületének, 

területének aránya.  

Új ismeretek matematikai 

alkalmazása.  

Fizika: súlypont, 

tömegközéppont. 

 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 

megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Magasságtétel, 

befogótétel a derékszögű 

Ismeretek tudatos 

memorizálása, alkalmazása 
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háromszögben. Két 

pozitív szám mértani 

közepe. 

szakaszok hosszának 

számolásánál, szakaszok 

szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati 

alkalmazásai. Távolság, 

szög, terület a 

tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a 

matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák 

modellezése: geometriai modell. 

Földrajz: térképkészítés, 

térképolvasás. 

Hasonló testek 

felszínének, térfogatának 

aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 

egyformán változik egy test 

felszíne és térfogata, ha 

kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák 

arra, amikor adott térfogathoz 

nagy felület (pl. fák levelei) 

tartozik. 

Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új 

helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Fizika: eredő erő, eredő 

összetevőkre bontása. 

Vektorok a koordináta-

rendszerben. 

Bázisvektorok, 

vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb 

megállapodások megjegyzése. 

Emlékezés definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, 

erővektor felbontása 

összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, 

koszinusza, tangense és 

kotangense. 

 Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a 

hegyesszög 

szögfüggvényeinek 

alkalmazása a 

derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak 

kiszámítására. 

Távolságok és szögek 

számítása gyakorlati 

feladatokban, síkban és 

térben..  

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének 

megalkotása, a problémák 

önálló megoldása.  

Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. 

Vektor, vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, 

kotangens. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív 

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. 

Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, 

ábrázolásában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az 

adatok rendszerezése, a 

valószínűség becslése. 

 A rendelkezésre álló adatok 

alapján jóslás a bekövetkezés 

esélyére. 

 

Eseményekkel végzett 

műveletek. Példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre.  

Elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független és 

nem független eseményekre. 

A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. Halmazműveletek 

és események közötti műveletek 

összekapcsolása. 

 

Véletlen esemény és 

bekövetkezésének esélye, 

valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 

alapján, logikai úton vagy 

kísérleti úton megadható, 

megbecsülhető esélye, 

valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai 

definíciójának bemutatása 

példákon keresztül. 

A véletlen kísérletekből 

számított relatív gyakoriság és a 

valószínűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus 

modelljének előkészítése 

egyszerű példákon keresztül. 

A modell és a valóság 

kapcsolata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, 

biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 
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 – Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma 

megoldására. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; 

ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz 

az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg 

kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása  

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 

Geometria 

 – A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és 

gyakorlati számításokban. 

 – A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 

 – Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

 – Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott 

bázisrendszerben. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
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 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, 

használata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 

Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét a klasszikus modell alapján. 
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10. évfolyam/ heti 5 óra/ 36 hét/180 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 17 óra 

2. Számtan, algebra 55 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok  20 óra 

4. Geometria 43 óra 

5. Valószínűség, statisztika 20 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  15 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 10 óra 

Az össz. óraszám 180 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 

adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek 

bemutatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis 

állítások megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 

képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, 

absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

(folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz 

szerepe a tudományosság 

kialakításában. Nevezetes 

sejtések (pl. ikerprím sejtés); 

hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) 

egyidejű követése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. 
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Állítás, tétel és megfordítása. 

Szükséges feltétel, elegendő 

feltétel. „Akkor és csak akkor” 

típusú állítások. 

Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú 

állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) 

állítások, tételek jelentésének 

elemzése. 

 

Bizonyítás. Bizonyítási 

módszerek, jellegzetes 

gondolatmenetek (indirekt 

módszer, skatulya-elv) konkrét 

példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. 

Rendszerezés (érvek logikus 

sorrendje).  

Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás 

gondolatmenetére, bizonyítási 

módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás 

gondolatmenetének követése, 

megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és 

cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. 

évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamon: a szöveg alapján a 

megfelelő matematikai modell 

megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a 

feladat megoldása és szöveg 

alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli 

problémák modellezése. 

Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegértés; 

információk 

azonosítása és 

összekapcsolása, a 

szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés 

felismerése; a szöveg 

tartalmi elemei közötti 
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(a szövegben előforduló 

információk). Figyelem 

összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás 

és szövegfeldolgozás: az 

indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a következtetés.  

kijelentés-érv, ok-

okozati viszony 

felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

Permutáció, variáció, kombináció 

fogalma. Egyszerű 

kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorbarendezés, 

gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a 

mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek 

összeszámlálásánál minden esetet 

meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba 

venni. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, 

diszkusszió (pl. van-e 

ismétlődés).  

Sikertelen megoldási kísérlet után 

újjal való próbálkozás; a 

sikertelenség okának feltárása (pl. 

minden feltételre figyelt-e). 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása 

a kombinatorika 

eszközeivel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

periodicitás, 

ismétlődés és 

kombinatorika mint 

szervezőelv poetizált 

szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak (csúcs, él, 

fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 

problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése 

gráffal. 

Kémia: molekulák 

térszerkezete. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel, 

hálózatok. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: pl. 

családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges 

feltétel, elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. Permutáció, variáció, kombináció. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számtan, algebra 
Órakeret 

55 óra 

Előzetes tudás 

Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyenlet, 

egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú 

egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási 

módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négyzetgyök és n-

edik gyök definíciója. 

A négyzetgyök 

azonosságai.  

A négyzetgyök és n-edik gyök  

azonosságainak használata 

konkrét esetekben. Gyökjel alól 

kihozatal, bevitel, nevező 

gyöktelenítése. Számológép 

használata. 

Fizika: fonálinga lengésideje, 

rezgésidő számítása. 

A másodfokú egyenlet 

megoldása, a 

megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 

alkalmazása ugyanarra a 

problémára (szorzattá alakítás, 

teljes négyzetté kiegészítés). 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(rendezett másodfokú egyenlet 

és megoldóképlet 

összekapcsolódása).  

A megoldóképlet biztos 

használata. 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás kinematikája. 

Másodfokú egyenletre 

vezető gyakorlati 

problémák, szöveges 

feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 

egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal 

(lehetséges-e?). 

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 

Gyöktényezős alak. 

Másodfokú polinom 

szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  
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Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet 

megoldásának ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű 

magasabb fokú 

egyenlet megoldása. 

Matematikatörténet: 

részletek a harmad- és 

ötödfokú egyenlet 

megoldásának 

történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan 

problémák. 

 

Egyszerű 

négyzetgyökös 

egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyenletesen 

gyorsuló mozgással kapcsolatos 

kinematikai feladat. 

Másodfokú 

egyenletrendszer.  

A behelyettesítő 

módszer. 

Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A 

behelyettesítő módszerrel is 

megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenségek. 

02  cbxax  (vagy 

> 0) alakra 

visszavezethető 

egyenlőtlenségek (

0a ). 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenség megoldása. 

Másodfokú függvény 

eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Példák adott 

alaphalmazon 

ekvivalens és nem 

ekvivalens 

egyenletekre, 

átalakításokra. 

Alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz. 

Hamis gyök, 

gyökvesztés. 

Paraméteres 

másodfokú egyenletek. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Összefüggés két 

pozitív szám számtani 

és mértani közepe 

között. Gyakorlati 

példa minimum és 

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 

maximumproblémák. 
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maximum probléma 

megoldására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négyzetgyök, n-edik gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. 

Gyöktényezős alak. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, 

mértani közép. Szélsőérték. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése. 

 

 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása 

másodfokú és gyökös 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldására; másodfokú 

függvényre vezető 

szélsőérték-feladatok. 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus függvények 

transzformációi. 

Függvénytulajdonságok tudatos 

alkalmazása   
Fizika: periodikus 

mozgás, 

hullámmozgás, 

váltakozó feszültség és 

áram.  

 

Földrajz: térábrázolás 

és térmegismerés 

eszközei, GPS 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Grafikus megoldás. Szögfüggvények definíciói 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 
Órakeret 

43 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 

kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel 

ismerete. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép 

és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma lebontása, 

számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. A valóságos tárgyak formájának és 

a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, 

kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, 

számítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos 

ismeretek bővítése: 

kerületi és középponti 

szög fogalma, kerületi 

szögek tétele; 

húrnégyszög fogalma, 

húrnégyszögek tétele. 

Látószög; látószögkörív 

mint speciális 

ponthalmaz (Thalész 

tételének általánosítása). 

Korábbi ismeretek 

felelevenítése, új ismeretek 

beillesztése a korábbi ismeretek 

rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Középpontos 

hasonlóság, hasonlóság. 

Arányos osztás. 

A hasonlósági 

transzformáció.  

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása: a 

megfelelő szakaszok hosszának 

aránya állandó, a megfelelő 

szögek egyenlők, a kerület, a 

terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

A háromszögek 

hasonlóságának 

alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek 

tudatos memorizálása. 

 

A hasonlóság 

alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, 

súlypontja, hasonló 

síkidomok kerületének, 

területének aránya.  

Új ismeretek matematikai 

alkalmazása.  

Fizika: súlypont, 

tömegközéppont. 

 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 
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megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Magasságtétel, 

befogótétel a derékszögű 

háromszögben. Két 

pozitív szám mértani 

közepe. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása, alkalmazása 

szakaszok hosszának 

számolásánál, szakaszok 

szerkesztésénél.  

 

A hasonlóság gyakorlati 

alkalmazásai. Távolság, 

szög, terület a 

tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a 

matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák 

modellezése: geometriai modell. 

Földrajz: térképkészítés, 

térképolvasás. 

Hasonló testek 

felszínének, térfogatának 

aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem 

egyformán változik egy test 

felszíne és térfogata, ha 

kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák 

arra, amikor adott térfogathoz 

nagy felület (pl. fák levelei) 

tartozik. 

Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új 

helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Fizika: eredő erő, eredő 

összetevőkre bontása. 

Vektorok a koordináta-

rendszerben. 

Bázisvektorok, 

vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb 

megállapodások megjegyzése. 

Emlékezés definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, 

erővektor felbontása 

összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, 

koszinusza, tangense és 

kotangense. 

 Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a 

hegyesszög 

szögfüggvényeinek 

alkalmazása a 

derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak 

kiszámítására. 

Távolságok és szögek 

számítása gyakorlati 

feladatokban, síkban és 

térben..  

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének 

megalkotása, a problémák 

önálló megoldása.  

Fizika: erővektor felbontása 

derékszögű összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. 

Vektor, vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, 

kotangens. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

20 óra 
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Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív 

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. 

Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, 

ábrázolásában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az 

adatok rendszerezése, a 

valószínűség becslése. 

 A rendelkezésre álló adatok 

alapján jóslás a bekövetkezés 

esélyére. 

 

Eseményekkel végzett 

műveletek. Példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre.  

Elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független és 

nem független eseményekre. 

A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. Halmazműveletek 

és események közötti műveletek 

összekapcsolása. 

 

Véletlen esemény és 

bekövetkezésének esélye, 

valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 

alapján, logikai úton vagy 

kísérleti úton megadható, 

megbecsülhető esélye, 

valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai 

definíciójának bemutatása 

példákon keresztül. 

A véletlen kísérletekből 

számított relatív gyakoriság és a 

valószínűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus 

modelljének előkészítése 

egyszerű példákon keresztül. 

A modell és a valóság 

kapcsolata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, 

biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 
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 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

 – Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma 

megoldására. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre 

vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és 

azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; 

ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz 

az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló 

ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, 

keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg 

kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása  

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 

Geometria 

 – A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és 

gyakorlati számításokban. 

 – A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 

 – Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti 

összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

 – Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott 

bázisrendszerben. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 



313 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen 

esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, 

használata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 

Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét a klasszikus modell alapján. 
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11. évfolyam/ heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –

nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 29 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15 óra 

4. Geometria 32 óra 

5. Valószínűség, statisztika 12 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  5 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 5 óra 

Az össz óraszám 108 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 

megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, 

konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások 

megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség 

fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, 

kiválasztási feladatok. A 

kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai 

feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és 

visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós 

problémához: kombinatorikai 

modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmazása 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, 

használata: célszerű jelölés 

megválasztásának jelentősége a 

matematikában.  
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Gráfelméleti alapfogalmak, 

alkalmazásuk. Fokszám összeg és 

az élek száma közötti 

összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós 

problémához: gráfmodell. 

Megfelelő, a problémát jól 

tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. 

Négyzetgyök és n-edik gyök fogalma, azonosságai. Egyenlet, 

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása 

más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A 

matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, 

kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. 

Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú 

monotonitás).  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 

tapasztalatok, ismeretek alapján. 

A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv 

alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az 

azonosságok érvényben 

maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai 

modell): exponenciális egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 

problémák – 

demográfiai mutatók, a 

Föld eltartó képessége 

és az élelmezési válság, 

betegségek, 

világjárványok, 
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túltermelés és 

túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás 

szerepe a Kepler-törvények 

felfedezésében. 

Korábbi ismeretek felidézése 

(hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-

törvények. 

Zsebszámológép használata, 

táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a 

technika fejlődésének alapja a 

matematikai tudás.  

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus 

kapcsolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): logaritmus 

alkalmazásával megoldható 

egyszerű exponenciális 

egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: 

érzékelés, az inger és az 

érzet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. 

Logaritmus. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 

Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek 

értelmezése. Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus 

alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás 

az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és 

a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően. Ismerethordozók használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A trigonometrikus 

függvények 

transzformációi: cxf )( , 

)( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 

szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Az exponenciális 

függvények. 

Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a 

társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény 

modell): a lineáris és az 

exponenciális 

növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének 

összevetése konkrét, valós 

problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok 

stb.).  

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése 

és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

földrajz: globális 

kérdések: - erőforrások 

kimerülése, fenntarthatóság, 

demográfiai robbanás a 

harmadik világban, 

népességcsökkenés az 

öregedő Európában. 

A logaritmusfüggvények 

vizsgálata. Logaritmus 

alapfüggvények grafikonja, 

jellemzésük. 

  

A logaritmusfüggvény mint 

az exponenciális függvény 

inverze. Függvénynek és 

inverzének a grafikonja a 

koordináta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. 

Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes 

egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű 

szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, 
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vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, 

térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 

(számítógép) használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A 

matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: 

koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, 

koszinusztétel. 

Általános eset, különleges eset 

viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott 

állású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi összefüggés 

egy szög szinusza és 

koszinusza között. 

Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, 

illetve koszinusza között. 

A tangens kifejezése a 

szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

 

Egyszerű 

trigonometrikus 

egyenletek. 

Trigonometrikus 

egyenletre vezető, 

háromszöggel 

kapcsolatos valós 

problémák. Azonosság 

alkalmazását igénylő 

egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló 

egyszerű probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott 

kitéréshez, sebességhez, 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok meghatározása. 

Két vektor skaláris 

szorzata. A skaláris 

szorzat tulajdonságai. 

Két vektor 

merőlegességének 

szükséges és elégséges 

feltétele. 

A művelet újszerűségének 

felfedezése. 

A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése, 

megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai munka, 

mágneses fluxus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, 

megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 
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Műveletek 

koordinátáikkal adott 

vektorokkal. Vektorok és 

rendezett számpárok 

közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése 

(algebrai vektorfogalom). Sík és 

tér: a dimenzió szemléletes 

fogalmának fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása 

komponensek segítségével, 

háromdimenziós képalkotás 

(hologram). 

A helyvektor 

koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a 

háromszög 

súlypontjának 

koordinátái.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a 

szakasz hossza.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

 

A kör egyenlete. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az 

irányvektor, a 

normálvektor, az 

iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az 

egyenes meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a 

sebesség kapcsolata. 

A merőlegesség 

megfogalmazása skaláris 

szorzattal.  

Geometriai ismeretek 

felelevenítése, megfogalmazása 

algebrai alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes 

párhuzamosságának, 

merőlegességének 

feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető 

összefüggések értése, használata.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Két egyenes 

metszéspontja.  

Kör és egyenes 

kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 

algebrai eszközökkel. Ismeretek 

mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása). 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában 

húzott érintője. 

A geometriai fogalmak 

megjelenítése algebrai 

formában. Geometriai ismeretek 

mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai 

ismeretek alkalmazása 

Geometriai problémák 

megoldása algebrai eszközökkel. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 
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egyszerű síkgeometriai 

feladatok megoldásában. 

Geometriai problémák 

számítógépes megjelenítése. 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, 

lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív 

gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 

Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az 

események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség 

matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei 

jelentőségének megértése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: 

eseményekkel végzett 

műveletek; példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre;  

elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független 

és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása. 

Halmazműveletek és események 

közötti műveletek 

összekapcsolása.  

Informatika: 

folyamatok, 

kapcsolatok leírása 

logikai áramkörökkel. 

A valószínűség klasszikus 

modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: 

Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-

számítási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult 

kombinatorikai módszerek 

alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás 

hatása 

mindennapjainkra, a 

találkozás 

valószínűsége. 
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Statisztikai mintavétel. 

Valószínűségek visszatevéses 

mintavétel esetén, a binomiális 

eloszlás. Visszatevés nélküli 

mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi 

modell): a mintavételi eljárás 

lényege. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (binomiális 

eloszlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

11. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 – A logaritmus fogalmának ismerete. 

 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 

felhasználhatóságáról. 

 

Geometria 

 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 
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 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Hosszúság és szög kiszámítása. 

 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-

rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 

megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – A valószínűség matematikai fogalma. 

 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

 – Mintavétel és valószínűség. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  
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11. évfolyam/ heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –

nevelő) 

 (A heti 4 órás csoportok, Érettségi felkészítő matematikából közép szint) 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 12 óra 

2. Számtan, algebra 39 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 18 óra 

4. Geometria 35 óra 

5. Valószínűség, statisztika 15 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret  15 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 10 óra 

Az össz óraszám 144 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos 

alapfogalmak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 

megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, 

konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások 

megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség 

fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, 

kiválasztási feladatok. A 

kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai 

feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és 

visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós 

problémához: kombinatorikai 

modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmazása 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, 

használata: célszerű jelölés 

megválasztásának jelentősége a 

matematikában.  
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Gráfelméleti alapfogalmak, 

alkalmazásuk. Fokszám összeg és 

az élek száma közötti 

összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós 

problémához: gráfmodell. 

Megfelelő, a problémát jól 

tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. 

Négyzetgyök és n-edik gyök fogalma, azonosságai. Egyenlet, 

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása 

más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A 

matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, 

kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. 

Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú 

monotonitás).  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 

tapasztalatok, ismeretek alapján. 

A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv 

alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az 

azonosságok érvényben 

maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai 

modell): exponenciális egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 

problémák – 

demográfiai mutatók, a 

Föld eltartó képessége 

és az élelmezési válság, 

betegségek, 

világjárványok, 
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túltermelés és 

túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás 

szerepe a Kepler-törvények 

felfedezésében. 

Korábbi ismeretek felidézése 

(hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-

törvények. 

Zsebszámológép használata, 

táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a 

technika fejlődésének alapja a 

matematikai tudás.  

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus 

kapcsolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): logaritmus 

alkalmazásával megoldható 

egyszerű exponenciális 

egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, 

népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: 

érzékelés, az inger és az 

érzet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 

Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek 

értelmezése. Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus 

alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás 

az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és 

a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően. Ismerethordozók használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A trigonometrikus 

függvények 

transzformációi: cxf )( , 

)( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 

szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Az exponenciális 

függvények. 

Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a 

társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény 

modell): a lineáris és az 

exponenciális 

növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének 

összevetése konkrét, valós 

problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok 

stb.).  

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése 

és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

földrajz: globális 

kérdések: - erőforrások 

kimerülése, fenntarthatóság, 

demográfiai robbanás a 

harmadik világban, 

népességcsökkenés az 

öregedő Európában. 

A logaritmusfüggvények 

vizsgálata. Logaritmus 

alapfüggvények grafikonja, 

jellemzésük. 

  

A logaritmusfüggvény mint 

az exponenciális függvény 

inverze. Függvénynek és 

inverzének a grafikonja a 

koordináta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. 

Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes 

egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű 

szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, 
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vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, 

térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 

(számítógép) használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A 

matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: 

koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, 

koszinusztétel. 

Általános eset, különleges eset 

viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott 

állású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi összefüggés 

egy szög szinusza és 

koszinusza között. 

Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, 

illetve koszinusza között. 

A tangens kifejezése a 

szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

 

Egyszerű 

trigonometrikus 

egyenletek. 

Trigonometrikus 

egyenletre vezető, 

háromszöggel 

kapcsolatos valós 

problémák. Azonosság 

alkalmazását igénylő 

egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló 

egyszerű probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott 

kitéréshez, sebességhez, 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok meghatározása. 

Két vektor skaláris 

szorzata. A skaláris 

szorzat tulajdonságai. 

Két vektor 

merőlegességének 

szükséges és elégséges 

feltétele. 

A művelet újszerűségének 

felfedezése. 

A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése, 

megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai munka, 

mágneses fluxus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, 

megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 
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Műveletek 

koordinátáikkal adott 

vektorokkal. Vektorok és 

rendezett számpárok 

közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése 

(algebrai vektorfogalom). Sík és 

tér: a dimenzió szemléletes 

fogalmának fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása 

komponensek segítségével, 

háromdimenziós képalkotás 

(hologram). 

A helyvektor 

koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a 

háromszög 

súlypontjának 

koordinátái.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a 

szakasz hossza.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

 

A kör egyenlete. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az 

irányvektor, a 

normálvektor, az 

iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az 

egyenes meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a 

sebesség kapcsolata. 

A merőlegesség 

megfogalmazása skaláris 

szorzattal.  

Geometriai ismeretek 

felelevenítése, megfogalmazása 

algebrai alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes 

párhuzamosságának, 

merőlegességének 

feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető 

összefüggések értése, használata.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Két egyenes 

metszéspontja.  

Kör és egyenes 

kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 

algebrai eszközökkel. Ismeretek 

mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása). 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában 

húzott érintője. 

A geometriai fogalmak 

megjelenítése algebrai 

formában. Geometriai ismeretek 

mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai 

ismeretek alkalmazása 

Geometriai problémák 

megoldása algebrai eszközökkel. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 
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egyszerű síkgeometriai 

feladatok megoldásában. 

Geometriai problémák 

számítógépes megjelenítése. 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, 

lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív 

gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 

Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az 

események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség 

matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei 

jelentőségének megértése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: 

eseményekkel végzett 

műveletek; példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre;  

elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független 

és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása. 

Halmazműveletek és események 

közötti műveletek 

összekapcsolása.  

Informatika: 

folyamatok, 

kapcsolatok leírása 

logikai áramkörökkel. 

A valószínűség klasszikus 

modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: 

Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Egyszerű valószínűség-

számítási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult 

kombinatorikai módszerek 

alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás 

hatása 

mindennapjainkra, a 

találkozás 

valószínűsége. 
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Statisztikai mintavétel. 

Valószínűségek visszatevéses 

mintavétel esetén, a binomiális 

eloszlás. Visszatevés nélküli 

mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi 

modell): a mintavételi eljárás 

lényege. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (binomiális 

eloszlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

11. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 – A logaritmus fogalmának ismerete. 

 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 

felhasználhatóságáról. 

 

Geometria 

 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 
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 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Hosszúság és szög kiszámítása. 

 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-

rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 

megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – A valószínűség matematikai fogalma. 

 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

 – Mintavétel és valószínűség. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  
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12. évfolyam/ heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –

nevelő) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 6 óra 

2. Számtan, algebra – 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15 óra 

4. Geometria 20 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
47 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 10 óra 

Az össz. óraszám 108 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Az „és”, „vagy”, „nem”, „ha ..., akkor”, „akkor és csak akkor” 

szemléletes jelentése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a 

matematikában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és 

csak akkor” .  

 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 
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Kijelentés fogalma, műveletek 

kijelentésekkel: konjunkció, 

diszjunkció, negáció, implikáció, 

ekvivalencia. Logikai műveletek 

igazságtáblázatai, egyszerű 

azonosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a 

matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása 

(halmazok – kijelentések – 

események). 

Fizika: logikai 

áramkörök, kapcsolási 

rajzok 

A logikai műveletek változatos 

alkalmazásai feladatokban. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező 

összefoglalásnál. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a 

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók 

használata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. 

A függvény értelmezési 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 
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tartománya a pozitív 

egész számok halmaza.  

Matematikatörténet: 

Fibonacci. 

módszerekkel: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. 

tag, az első n tag 

összege. 

Matematikatörténet: 

Gauss. 

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. 

tag, az első n tag 

összege.  

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat 

mint exponenciális függvény 

összehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 

hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és 

hitelek vizsgálata; a hitel 

költségei, a törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 

eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása 

(pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon 

megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság 

szerveződése és működése, a 

pénztőke működése, a 

monetáris világ jellemző 

folyamatai, hitelezés, adósság, 

eladósodás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

család pénzügyei és 

gazdálkodása, vállalkozások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, 

gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder 

felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és 

területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

Mértani testek 

csoportosítása. 

Hengerszerű testek 

(hasábok és hengerek), 

kúpszerű testek (gúlák és 

kúpok), csonka testek 

(csonka gúla, csonka kúp). 

Gömb. 

A problémához illeszkedő 

vázlatos ábra alkotása; 

síkmetszet elképzelése, 

ábrázolása. Fogalomalkotás 

közös tulajdonság szerint 

(hengerszerű, kúpszerű testek, 

poliéderek). 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek 

felszínének, térfogatának 

kiszámítása. Gyakorlati 

feladatok. 

A valós problémákhoz modell 

alkotása: geometriai modell. 

Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség 

klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai 

mérőszámok. Következtetések a statisztikai mutatók alapján. A 

valószínűség geometriai modellje. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a 

valószínűség kiszámításának 

geometriai modelljére. 

Modellalkotás; megfelelő 

valószínűségi modell hétköznapi 

problémákra, jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: 

átlag, medián, módusz, 

terjedelem, szórás. Nagy 

adathalmazok jellemzése 

statisztikai mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a 

valóság: az információk kritikus 

értelmezése, az esetleges 

manipulációs szándék 

felfedeztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-

ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 
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Számológép/számítógép használata 

statisztikai mutatók kiszámítására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szórás.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

47 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása 

(Venn-diagram, számegyenes, 

koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. 

Logikai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben 

található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

Filozófia: logika - a 

következetes és rendezett 

gondolkodás elmélete, a 

logika kapcsolódása a 

matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy 

bizonyos, nemrég történt 

esemény információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a 

manipulált információ 

felfedése. 

Navigációs eszközök 

használata: hierarchizált és 

legördülő menük 

használata. 
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A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Definíció és tétel. A tétel 

bizonyítása. A tétel 

megfordítása. 

Emlékezés a tanult 

definíciókra és tételekre, 

alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás 

közötti különbség megértése. 

Néhány tipikusan hibás 

következtetés bemutatása, 

elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és 

műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 

konkrét megjelenései: valós 

számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, 

logikai műveletek, műveletek 

vektorokkal, műveletek 

vektorral és valós számmal, 

műveletek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, 

becslés. Számológép 

használata, értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alapvető 

adózási, biztosítási, 

egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, 

pénzügyi ismeretek. 

Egyenletek és 

egyenlőtlenségek. 

Megoldások az alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő 

kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, 

hatványozás azonosságai, 

logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepének 

ismerete, használatuk. 

Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása pl. a 

hatvány, illetve a 

szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

képletek használata 

Egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása. 

Algebrai megoldás, grafikus 

megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens 

Adott egyenlethez illő 

megoldási módszer önálló 

kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való 

képesség. Önfegyelem 
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átalakítások. A megoldások 

ellenőrzése. 

fejlesztése: sikertelen 

megoldási kísérlet után újjal 

való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. 

Négyzetgyökös egyenletek. 

Abszolút értéket tartalmazó 

egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 

egyenlőtlenségtípusok önálló 

megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű 

másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

A tanult megoldási módszerek 

biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, 

egyenlőtlenségekre vezető 

gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 

felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, 

értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, monotonitás, 

periodicitás, paritás fogalmak 

alkalmazása konkrét 

feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása 

és tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények 

ismerete. 

Képi emlékezés statikus 

helyzetekben (grafikonok 

felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre 

merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 

területe között: 

függvénytranszformációk és 

geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 

szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek 

mozgósítása. 

 

 Függvények használata valós 

folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása 

matematikai modell 

készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

Geometria 
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Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek 

kiszámítása. 

Valós problémában a 

megfelelő geometriai fogalom 

felismerése, alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek 

vizsgálata a 

transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése 

művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes 

vonalai, pontjai és körei. 

Összefüggések a háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

között. 

A derékszögű háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

közötti összefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, 

alkalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok 

koordinátái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése 

a fizikai vektorfogalomtól a 

rendezett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör 

egyenlete. Két alakzat közös 

pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása. 
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Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai 

mutatók: módusz, medián, átlag, 

szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tartalom 

értékelése hihetőség 

szempontjából; a 

szöveg hitelességével 

kapcsolatos tartalmi 

elemek magyarázata; a 

kétértelmű, 

többjelentésű tartalmi 

elemek feloldása; egy 

következtetés alapját 

jelentő tartalmi elem 

felismerése; az olvasó 

előismereteire alapozó 

figyelemfelhívó 

jellegű címadás 

felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény 

valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének 

felfedezése a termelésben, a 

pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

A szerencsejátékok 

igazságtalanságának és a 

játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: 

szenvedélybetegségek 

és rizikófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a 

hétköznapi életben. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 

Számtan, algebra 

 



341 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 

 

Geometria 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és 

testek esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

 – Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

 – A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 – Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 – Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 – Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 

eredmények becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 
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12. évfolyam/ heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –

nevelő) 

 (A heti 4 órás csoportok, Érettségi felkészítő matematikából közép szint) 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra – 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 23 óra 

4. Geometria 30 óra 

5. Valószínűség, statisztika 15 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
51 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 15 óra 

Az össz. óraszám 144óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az „és”, „vagy”, „nem”, „ha ..., akkor”, „akkor és csak akkor” 

szemléletes jelentése. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a 

matematikában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és 

csak akkor” .  

 

Matematikai és más jellegű 

érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai 

logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos 

szövegekben található 

matematikai információk 

felfedezése, rendezése a megadott 

célnak megfelelően. Matematikai 

 



343 

tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

Kijelentés fogalma, műveletek 

kijelentésekkel: konjunkció, 

diszjunkció, negáció, implikáció, 

ekvivalencia. Logikai műveletek 

igazságtáblázatai, egyszerű 

azonosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a 

matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása 

(halmazok – kijelentések – 

események). 

Fizika: logikai 

áramkörök, kapcsolási 

rajzok 

A logikai műveletek változatos 

alkalmazásai feladatokban. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező 

összefoglalásnál. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a 

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók 

használata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A számsorozat fogalma. 

A függvény értelmezési 

tartománya a pozitív 

egész számok halmaza.  

Matematikatörténet: 

Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. 

tag, az első n tag 

összege. 

Matematikatörténet: 

Gauss. 

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. 

tag, az első n tag 

összege.  

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat 

mint exponenciális függvény 

összehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 

hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és 

hitelek vizsgálata; a hitel 

költségei, a törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 

eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása 

(pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon 

megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság 

szerveződése és működése, a 

pénztőke működése, a 

monetáris világ jellemző 

folyamatai, hitelezés, adósság, 

eladósodás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

család pénzügyei és 

gazdálkodása, vállalkozások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, 

gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder 

felszíne. Számológép (számítógép) használata. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és 

területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

Mértani testek 

csoportosítása. 

Hengerszerű testek 

(hasábok és hengerek), 

kúpszerű testek (gúlák és 

kúpok), csonka testek 

(csonka gúla, csonka kúp). 

Gömb. 

A problémához illeszkedő 

vázlatos ábra alkotása; 

síkmetszet elképzelése, 

ábrázolása. Fogalomalkotás 

közös tulajdonság szerint 

(hengerszerű, kúpszerű testek, 

poliéderek). 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek 

felszínének, térfogatának 

kiszámítása. Gyakorlati 

feladatok. 

A valós problémákhoz modell 

alkotása: geometriai modell. 

Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (térgeometriai 

szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség 

klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai 

mérőszámok. Következtetések a statisztikai mutatók alapján. A 

valószínűség geometriai modellje. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a 

valószínűség kiszámításának 

geometriai modelljére. 

Modellalkotás; megfelelő 

valószínűségi modell hétköznapi 

problémákra, jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: 

átlag, medián, módusz, 

terjedelem, szórás. Nagy 

A statisztikai kimutatások és a 

valóság: az információk kritikus 

értelmezése, az esetleges 
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adathalmazok jellemzése 

statisztikai mutatókkal. 

manipulációs szándék 

felfedeztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-

ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

Számológép/számítógép használata 

statisztikai mutatók kiszámítására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szórás.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

51 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása 

(Venn-diagram, számegyenes, 

koordináta-rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. 

Logikai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben 

található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

Filozófia: logika - a 

következetes és rendezett 

gondolkodás elmélete, a 

logika kapcsolódása a 

matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy 

bizonyos, nemrég történt 

esemény információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a 



347 

manipulált információ 

felfedése. 

Navigációs eszközök 

használata: hierarchizált és 

legördülő menük 

használata. 

A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Definíció és tétel. A tétel 

bizonyítása. A tétel 

megfordítása. 

Emlékezés a tanult 

definíciókra és tételekre, 

alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás 

közötti különbség megértése. 

Néhány tipikusan hibás 

következtetés bemutatása, 

elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és 

műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 

konkrét megjelenései: valós 

számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, 

logikai műveletek, műveletek 

vektorokkal, műveletek 

vektorral és valós számmal, 

műveletek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, 

becslés. Számológép 

használata, értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alapvető 

adózási, biztosítási, 

egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, 

pénzügyi ismeretek. 

Egyenletek és 

egyenlőtlenségek. 

Megoldások az alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő 

kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, 

hatványozás azonosságai, 

logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepének 

ismerete, használatuk. 

Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása pl. a 

hatvány, illetve a 

szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

képletek használata 
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Egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása. 

Algebrai megoldás, grafikus 

megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens 

átalakítások. A megoldások 

ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő 

megoldási módszer önálló 

kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való 

képesség. Önfegyelem 

fejlesztése: sikertelen 

megoldási kísérlet után újjal 

való próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. 

Négyzetgyökös egyenletek. 

Abszolút értéket tartalmazó 

egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 

egyenlőtlenségtípusok önálló 

megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű 

másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

A tanult megoldási módszerek 

biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, 

egyenlőtlenségekre vezető 

gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 

felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, 

értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, monotonitás, 

periodicitás, paritás fogalmak 

alkalmazása konkrét 

feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása 

és tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények 

ismerete. 

Képi emlékezés statikus 

helyzetekben (grafikonok 

felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre 

merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 

területe között: 

függvénytranszformációk és 

geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 

szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek 

mozgósítása. 
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 Függvények használata valós 

folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása 

matematikai modell 

készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek 

kiszámítása. 

Valós problémában a 

megfelelő geometriai fogalom 

felismerése, alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek 

vizsgálata a 

transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése 

művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes 

vonalai, pontjai és körei. 

Összefüggések a háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

között. 

A derékszögű háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

közötti összefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, 

alkalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok 

koordinátái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése 

a fizikai vektorfogalomtól a 

rendezett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   
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Egyenes egyenlete. Kör 

egyenlete. Két alakzat közös 

pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai 

mutatók: módusz, medián, átlag, 

szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tartalom 

értékelése hihetőség 

szempontjából; a 

szöveg hitelességével 

kapcsolatos tartalmi 

elemek magyarázata; a 

kétértelmű, 

többjelentésű tartalmi 

elemek feloldása; egy 

következtetés alapját 

jelentő tartalmi elem 

felismerése; az olvasó 

előismereteire alapozó 

figyelemfelhívó 

jellegű címadás 

felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény 

valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének 

felfedezése a termelésben, a 

pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

A szerencsejátékok 

igazságtalanságának és a 

játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: 

szenvedélybetegségek 

és rizikófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a 

hétköznapi életben. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 
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 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 

Számtan, algebra 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 

 

Geometria 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és 

testek esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

 – Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

 – A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 – Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 – Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

 – Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 

eredmények becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 
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13. évfolyam/ heti 2 óra/ 31 hét/62 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –

nevelő) 

Érettségi felkészítő matematikából  

 

Témakörök: 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok, az 

analízis elemei 
Óraszámok 

2 óra/hét  

1. Sorozatok 14 óra 

2. Függvények folytonossága, határértéke 8 óra 

3. Differenciálszámítás 25 óra 

4. Integrálszámítás 15 óra 

Összesen: 62 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sorozatok 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Középszintű érettségi anyaga. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése. A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók 

használata.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A számsorozat fogalma. 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval 

és képlettel. 

Sorozatok ábrázolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel: 

algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

T: 

interaktív tábla 

Sorozatok tulajdonságai: 

korlátosság, monotonitás. 

Definíciók pontos ismerete. 

Konkrét sorozatok 

tulajdonságainak megsejtése a 

szemlélet útján, illetve ezek 

bizonyítása a definíciók 

felhasználásával. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Konvergens sorozatok. 

Egy adott pont r sugarú 

környezete. 

Küszöbszám kiszámítása. 

A sorozat határértékének 

definíciója. Konvergens, 

tágabb értelemben vett 

konvergens és divergens 

sorozatok vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Konvergencia, monotonitás és 

korlátosság kapcsolata. 

Sorozatok tulajdonságainak 

megállapítása alkalmas tételek 

felhasználásával.  

Szükséges és elégséges feltétel 

felismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Műveletek konvergens 

sorozatokkal. 

Sorozatok összegének, 

különbségének, szorzatának, 

hányadosának konvergenciája 

és határértéke – bizonyítás, 

meghatározás. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Nevezetes sorozatok 

határértéke. 
nq  és 

n

n










1
1  sorozatok 

határértékének megsejtése és 

ismerete. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Végtelen mértani sor. 

Matematikatörténet:  

Zénon-paradoxonok. 

Pl. Arisztotelész, Viète, Fejér 

Lipót, Riesz Frigyes 

eredményei a matematikának 

ezen a területén. 

A végtelen mértani sor 

összegének meghatározása és 

alkalmazása geometriai 

feladatokban, szakaszos 

tizedes törtek közönséges 

törtté alakításában. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

filozófia: az emberi 

megismerés lehetőségei, a 

tapasztalat és a tudomány 

összhangja. A tudomány 

fejlődése. 

T: 

Számológép 

interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. Végtelen mértani sor. Korlátos sorozat, monoton 

sorozat, konvergens sorozat, divergens sorozat, küszöbszám.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2-3. Függvények, differenciálszámítás 

Órakeret 

8+25 óra 

Előzetes tudás Középszintű érettségi anyaga.(Függvénytani alapfogalmak. Függvény megadása, tulajdonságai.)  

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális 

folyamat. A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók használata 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Összetett függvények 

értelmezése. 

Példa nem kommutatív 

tulajdonságú műveletre. 

Frontális munka   

Függvények folytonossága az 

értelmezési tartomány egy 

pontjában, egy intervallumon, 

illetve az értelmezési 

tartományának minden 

pontjában. 

Függvények folytonosságának 

megállapítása a grafikonjuk 

segítségével, szemléletesen. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Függvények  

 véges helyen vett véges; 

 véges helyen vett végtelen; 

 végtelenben vett véges; 

 végtelenben vett végtelen 

határértéke. 

A 
x

xsin
 függvény határértéke a 

nulla pontban. 

A függvények határértékének 

szemléletes fogalma, pontos 

definíciói. 

A határérték és a folytonosság 

kapcsolatának megértése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Függvények 

differenciálhatósága. 

A derivált függvény. 

Konstans függvény, 

hatványfüggvény, 

trigonometrikus függvények 

deriválása. 

A különbséghányados 

függvény és határértékének 

szemléletes bemutatása az 

érintő vagy a gyorsuló 

mozgást végző test pillanatnyi 

sebességének meghatározása 

segítségével. 

A felsorolt függvények 

deriválásának biztos tudása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgások, 

rezgőmozgás. 

 

Műveletek differenciálható 

függvényekkel. 

Összeg-, szorzat-, hányados- 

és összetett függvények 

deriváltja. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

A differenciálszámítás 

függvénytani alkalmazása. 

Érintő egyenletének felírása, 

függvénydiszkusszió 

(függvények monotonitása, 

szélsőértéke, konvexitása). 

Gyakorlati szélsőérték-

problémák megoldása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Függvények folytonossága, határértéke. Derivált függvény, különbségi hányados.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Integrálszámítás 

Órakeret 

javasolt 

óraszám 15 óra 

Előzetes tudás Középszintű érettségi anyaga. Differenciálszámítás 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, 

vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Alsó és felső közelítő összeg. 

A határozott integrál 

definíciója és tulajdonságai. 

A határozott integrál és a 

terület kapcsolata. 

Matematikatörténet: Riemann 

munkássága. 

Beírt és körülírt téglalapok 

területének összegzése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

Számológép 

interaktív tábla 

TD: 

interaktív tábla 

Az integrálfüggvény 

értelmezése. 

A differenciálhányados és az 

integrál közötti kapcsolat 

felfedezése. 

Frontális munka.   

A primitív függvény és a 

határozatlan integrál fogalma 

és tulajdonságai. 

Alapintegrálok megsejtése, 

alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Integrálási módszerek. Módszer megismerése az 

 baxf   és az    xfxf n   

alakú függvények 

integrálására. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Newton–Leibniz tétel. 

Matematikatörténet: Newton 

munkássága. 

A határozott integrál 

kiszámítása és alkalmazása 

területszámításra, 

térfogatszámításra. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás, 

harmonikus rezgőmozgás, a 

végzett munka. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Alsó közelítő összeg, felső közelítő összeg, határozott integrál, határozatlan integrál, integrálfüggvény, primitív 

függvény.  
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Matematika Érettségi felkészítő matematikából (emelt szint) 
A tantárgy célja, feladata 

 

Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos 

tényezője az elemző és összegző képesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését 

adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, 

gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk, amelyekhez kell az előző 

évek alapozása, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az 

érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai 

fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése 

szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika 

különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 

A magasabb óraszámban tanuló diákok nagy részétől elvárható, hogy emelt szintű 

érettségi vizsgát tegyen, ezért az elsődleges cél a sikeres vizsga letételére való felkészítés. Az 

ilyen csoportokba járó tanulók zöme feltételezhetően olyan egyetemre, főiskolára fog kerülni, 

ahol a matematikát mint elméleti és/vagy mint alkalmazott tudományt fogják tanulni. Ezért a 

logikát fejlesztő feladatok mellett fel kell készíteni olyan ismeretekre is őket, melyek későbbi 

tanulmányaikat elősegíthetik. Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha a tanulók külön 

fakultációs csoportban vesznek részt a heti 5 tanítási órán. 

A matematikát szerető, a matematikai problémák iránt érdeklődő tanulók számára 

érdekes, nehezebb, gondolkodtatóbb feladatok, problémák kitűzésével, a különböző megoldási 

lehetőségek, diszkussziók megbeszélésével a matematika iránti érdeklődést  tudatosan 

fejlesztjük.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk 

elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A fejlesztés eredményeként a kétéves periódus 

végére elvárható, hogy emelt szinten, a szóbeli vizsgán szabatosan, összefüggően tudják 

magukat kifejezni. 
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11. évfolyam/ heti 5 óra/ 36 hét/180 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

Érettségi felkészítő matematikából (emelt szint) 

Célok és feladatok 

A 11. évfolyamon tovább kell folytatni a tanulók kombinatív készségének fejlesztését, 

a feladatmegoldásban a minél többféle megoldási mód keresésének ösztönzését, a bizonyítás 

iránti igény mélyítését. Ezen az évfolyamon elvárható a pontos fogalomalkotásra való törekvés. 

Fontos cél a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességének továbbfejlesztése is. 

A 11. évfolyam témakörei lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók becsléseket 

végezzenek, és a becsléseiket összevessék a számításokkal. Különösen az algebrai számítások 

adnak rá jó lehetőséget, hogy az önellenőrzés igényét felkeltsük, továbbfejlesszük. Több terület 

(egyenletek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok, függvények, geometria) összetettebb 

feladatai is igénylik a tervszerű munka végzését. 

A koordinátageometria egyes területei, valamint bizonyos geometriai feladatok 

megoldása algebrai eszközökkel is jó lehetőséget adnak arra, hogy felismertessük az 

összefüggéseket a matematika különböző területei között. Több lehetőség is kínálkozik arra 

(egyenletek, függvények, vektorok stb.), hogy bemutassuk a fizika és a matematika szoros 

kapcsolatát, miközben a legkülönbözőbb területen van lehetőségünk a gyakorlati problémák 

matematizálására, a modellalkotása (lásd például a gráfok). Szinte minden témakörben 

alkalmunk van a zsebszámológép alkalmaztatására, és igen gyakran tudjuk a számítógépet is 

segítségül hívni a feladatok megoldásához, az adatok, problémák gyűjtéséhez (lásd például 

statisztikai adatok), a véletlen jelenségek vizsgálatához, a megoldások prezentációjához. 

A geometria több területe is alkalmas az esztétikai érzék fejlesztésére. 

Elengedhetetlen az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a 

legfontosabb függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem a 

természettudományos ismeretek megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának 

érdekében is. 

Az analízis témaköreinek elsajátítása az absztrakciós, szintetizáló és képességet növeli 

és egyben biztosítja az elméleti és gyakorlati alapot a későbbi sikeres felsőoktatási 

tanulmányokhoz. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, 

melyek már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt 

óramennyiséget. 

Témakörök 

 Óraszámok 

5 óra/hét (180 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 16 óra 

2. Számtan, algebra 50 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, 

az analízis elemei 

54 óra 

4. Geometria 46 óra 

5. Valószínűség, statisztika 14 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

16 óra 

(folyamatosan) 

Előzetes tudás 

Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

Halmazműveletek, részhalmaz, halmazok számossága. 

 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult bizonyítási módszerek reprodukálása, egyszerű bizonyítási feladatok önálló megoldása. 

A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések megfogalmazásánál, a bizonyítási 

módszereknél. 

Gráfokkal kapcsolatos ismeretek és azok modellalkotásra való felhasználása a matematika különböző területein. 

A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Vegyes kombinatorikai 

feladatok, kiválasztási 

feladatok. A kombinatorika 

alkalmazása egyszerű 

geometriai feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül 

és visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál 

Modell alkotása valós 

problémához: kombinatorikai 

modell.  

Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. 

 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Gráfelméleti alapfogalmak, 

alkalmazásuk. Fokszámok 

összege és az élek száma 

közötti összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós 

problémához: gráf-modell. 

Megfelelő, a problémát jól 

tükröző ábra készítése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Teljes indukció A teljes indukció lényegének 

megértése, alkalmazása. 

Frontális munka.   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, 

használata: célszerű jelölés 

megválasztása jelentőségének 

felismerése a matematikában. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Ismétlés nélküli és ismétléses 

permutáció, variáció, ismétlés 

nélküli kombináció.  

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

A permutáció, variáció, 

kombináció fogalmainak 

megkülönböztetése, 

alkalmazásuk összetett 

feladatokban. 

Eljárások, jelölések 

használata, összetett 

kombinatorikai feladatok 

megoldásánál is. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

A binomiális tétel. 

Pascal-háromszög és 

tulajdonságai. 

Halmaz, részhalmaz elemeinek 

száma. 

A binomiális tétel szerepének 

megmutatása különböző 

alkalmazásokban. 

A Pascal-háromszög képzési 

szabályainak felfedezése a 

tulajdonságok bizonyítása. 

Többféle bizonyítási módszer 

alkalmazása halmazok 

elemszámának igazolására. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Szükséges feltétel, elégséges 

feltétel, szükséges és elégséges 

feltétel. 

A bizonyításokban az ÉS, a 

VAGY, a NEM, a 

KÖVETKEZIK, az AKKOR 

ÉS CSAK AKKOR stb. 

szavak, kifejezések helyes 

alkalmazása. 

Frontális munka.   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Univerzális és egzisztenciális 

kvantor. 

A kvantorok pontos 

fogalmának kialakítása, 

szerepének felismerése pl. 

analízis témakörben. 

Frontális munka.   

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Teljes indukció. Univerzális és egzisztenciális kvantor. Permutáció, variáció, kombináció. Binomiális 

együttható. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer megoldása. 

Ekvivalens egyenlet fogalma. Racionális, irracionális számok. Abszolút érték. Négyzetgyök. n-edik gyök 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása megfelelő modell választásával. A 

matematika alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: 

létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. 

Függvénytulajdonságok alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás, periodicitás). Diszkussziós 

képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Paraméteres első- és 

másodfokú egyenletek. 

Műveletek biztos elvégzése 

betűkifejezésekkel. 

Diszkusszió elvégzése, 

szükségességének felismerése 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Magasabbfokú egyenletek: 

 másodfokúra 

visszavezethető; 

 reciprok; 

 szimmetrikus. 

A különböző 

egyenletmegoldási módszerek 

felismerése. Ekvivalens 

lépések vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Abszolút értékes egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása. 

A tanult ismeretek 

felhasználása összetett 

egyenleteknél. 

Grafikus megoldási módszer 

felelevenítése és alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Összetettebb gyökös 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Biztos algebrai átalakítások 

elvégzése. 

Hamis gyökök kiszűrése. 

A megoldások ellenőrzése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Két- és háromismeretlenes 

lineáris egyenletrendszerek. 

Kétismeretlenes lineáris 

paraméteres egyenletrendszer. 

Új módszerek megismerése. 

A megoldások számának 

vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Másodfokú 

egyenletrendszerek. 

 Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Egyenletmegoldás különböző 

módszerek segítségével 

(értelmezési tartomány, 

értékkészlet-vizsgálat, 

monotonitás …). 

A tanult módszerek együttes 

alkalmazása összetett 

feladatoknál. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Hatványazonosságok 

igazolása. 

Az , illetve az 

 kifejezések 

szorzattá alakítása. 

Azonosságok felhasználása 

összetett oszthatósági 

feladatok megoldásában. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Polinomok osztása. 

Oszthatósági feladatok. 

Polinomok osztása 

algoritmusának ismerete.  

A tanult ismeretek felidézése 

és alkalmazása új 

problémamegoldási 

szituációban. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

nn ba 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Nevezetes közepek és közöttük 

lévő relációk ismerete n elem 

esetén. 

A megismert összefüggések 

alkalmazása egyenlőtlenségek, 

szélsőérték-feladatok 

megoldásában. 

Számtani és mértani közép 

közötti összefüggés igazolása 

két pozitív szám esetén. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 

tapasztalatok, ismeretek 

alapján. A hatványfogalom 

célszerű kiterjesztése, 

permanencia-elv alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Irracionális kitevőjű hatvány 

szemléletes értelmezése. 

A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, a sorozat 

határértékének felhasználása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az 

azonosságok érvényben 

maradására. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. Ismeretek 

mozgósítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Exponenciális egyenletek, 

egyenlőtlenségek. 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): exponenciális 

egyenletre vezető valós 

problémák (például: 

befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség 

alakulása, radioaktivitás). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 

problémák – demográfiai 

mutatók, a Föld eltartó 

képessége és az élelmezési 

válság, betegségek, 

világjárványok, túltermelés 

és túlfogyasztás. 

T: 

Számológép 

A logaritmus értelmezése. 

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás 

szerepe (például a Kepler-

törvények felfedezésében). 

Korábbi ismeretek felidézése 

(hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

 

Zsebszámológép használata, 

táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a 

technika fejlődésének alapja a 

matematikai tudás. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 

T: 

Számológép 

A logaritmus azonosságainak 

bizonyítása és alkalmazása. 

A hatványozás és a logaritmus 

kapcsolatának felismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Logaritmikus egyenletek, 

egyenlőtlenségek. 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): logaritmus 

alkalmazásával megoldható 

egyszerű exponenciális 

egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség 

alakulása, radioaktivitás). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Exponenciális és logaritmikus 

egyenletrendszerek. 

A már tanult gondolatmenet 

panelként történő 

felhasználása új helyzetben. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Pitagoraszi összefüggés egy 

szög szinusza és koszinusza 

között. Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve 

koszinusza között. A tangens 

kifejezése a szinusz és a 

koszinusz hányadosaként. 

A trigonometrikus 

azonosságok megértése, 

alkalmazása. 

Függvénytáblázat használata 

feladatok megoldásában. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Trigonometrikus egyenletek. 

Trigonometrikus egyenletre 

vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós problémák. 

Azonosság alkalmazását 

igénylő egyszerű 

trigonometrikus egyenlet. 

A problémához hasonló 

egyszerű probléma keresése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: rezgőmozgás, adott 

kitéréshez, sebességhez, 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok 

meghatározása. 

T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A tanult azonosságok (pl. 

addíciós tételek) alkalmazását 

igénylő trigonometrikus 

egyenletek. 

Az egyenletek megoldásának 

megadása a valós számkörben. 

Periodikus függvényt 

szerepeltető egyenletekben a 

végtelen sok gyök ellenőrzési 

módjának megismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Egyszerű trigonometrikus 

egyenlőtlenségek. 

Egységkör és a 

trigonometrikus függvény 

grafikonjának felhasználása a 

megoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Az n-edik gyök. Racionális és irracionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logaritmus. 

Paraméter. Harmonikus, négyzetes, mértani és számtani közép. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

Órakeret 

54 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. Egyenlőtlenségek megoldása. Intervallumok. Ívmérték. Érintő, iránytangens. Vektorok, 

bázisrendszer. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális 

folyamat. A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók használata. Pénzügyi alapismeretek elsajátítása. Az 

egyéni döntés felelősségének felismerése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus 

alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés 

szükségességének, 

alapgondolatának megértése. 

Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó 

feszültség és áram. 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, 

GPS. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

A trigonometrikus függvények 

transzformációi: cxf )( , 

)( cxf  ; )(xcf ; )(cxf ; 

  dbaxfc  . 

Tudatos megfigyelés a változó 

szempontok és feltételek 

szerint. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

TD: 

interaktív tábla 

Hatványfüggvények. Függvényábrázolás, 

függvényjellemzés, 

függvénytranszformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az exponenciális függvények. Függvényábrázolás, 

függvényjellemzés, 

függvénytranszformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a 

társadalomban. 

Modellek alkotása (függvény-

modell): a lineáris és az 

exponenciális növekedés / 

csökkenés matematikai 

modelljének összevetése 

konkrét, valós problémákban 

(például: népesség, 

energiafelhasználás, 

járványok). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése 

és folyamatai. 

 

A logaritmusfüggvények 

vizsgálata. 

Logaritmusfüggvények 

grafikonja, jellemzésük. 

Függvényábrázolás, 

függvényjellemzés, 

függvénytranszformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

A logaritmusfüggvény mint az 

exponenciális függvény 

inverze. Függvénynek és 

inverzének a grafikonja a 

koordináta-rendszerben 

Függvény és inverze 

grafikonjának ábrázolása a 

koordináta-rendszerben. 

Frontális munka.   

Összetett függvények 

értelmezése. 

Példa nem kommutatív 

tulajdonságú műveletre. 

Frontális munka   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Függvények folytonossága az 

értelmezési tartomány egy 

pontjában, egy intervallumon, 

illetve az értelmezési 

tartományának minden 

pontjában. 

Függvények folytonosságának 

megállapítása a grafikonjuk 

segítségével, szemléletesen. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Függvények  

 véges helyen vett véges; 

 véges helyen vett végtelen; 

 végtelenben vett véges; 

 végtelenben vett végtelen 

határértéke. 

A 
x

xsin
 függvény határértéke a 

nulla pontban. 

A függvények határértékének 

szemléletes fogalma, pontos 

definíciói. 

A határérték és a folytonosság 

kapcsolatának megértése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Függvények 

differenciálhatósága. 

A derivált függvény. 

Konstans függvény, 

hatványfüggvény, 

trigonometrikus függvények 

deriválása. 

A különbséghányados 

függvény és határértékének 

szemléletes bemutatása az 

érintő vagy a gyorsuló 

mozgást végző test pillanatnyi 

sebességének meghatározása 

segítségével. 

A felsorolt függvények 

deriválásának biztos tudása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgások, 

rezgőmozgás. 

 

Műveletek differenciálható 

függvényekkel. 

Összeg-, szorzat-, hányados- 

és összetett függvények 

deriváltja. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A differenciálszámítás 

függvénytani alkalmazása. 

Érintő egyenletének felírása, 

függvénydiszkusszió 

(függvények monotonitása, 

szélsőértéke, konvexitása). 

Gyakorlati szélsőérték-

problémák megoldása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

A számsorozat fogalma. 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval 

és képlettel. 

Sorozatok ábrázolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és 

módszerekkel: 

algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése. 

T: 

interaktív tábla 

Sorozatok tulajdonságai: 

korlátosság, monotonitás. 

Definíciók pontos ismerete. 

Konkrét sorozatok 

tulajdonságainak megsejtése a 

szemlélet útján, illetve ezek 

bizonyítása a definíciók 

felhasználásával. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Konvergens sorozatok. 

Egy adott pont r sugarú 

környezete. 

Küszöbszám kiszámítása. 

A sorozat határértékének 

definíciója. Konvergens, 

tágabb értelemben vett 

konvergens és divergens 

sorozatok vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Konvergencia, monotonitás és 

korlátosság kapcsolata. 

Sorozatok tulajdonságainak 

megállapítása alkalmas tételek 

felhasználásával.  

Szükséges és elégséges feltétel 

felismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Műveletek konvergens 

sorozatokkal. 

Sorozatok összegének, 

különbségének, szorzatának, 

hányadosának konvergenciája 

és határértéke – bizonyítás, 

meghatározás. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Nevezetes sorozatok 

határértéke. 
nq  és 

n

n










1
1  sorozatok 

határértékének megsejtése és 

ismerete. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Számtani sorozat, az n. tag, az 

első n tag összege.  

Számtaniközép-tulajdonság. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

interaktív tábla 

Mértani sorozat, az n. tag, az 

első n tag összege.  

Mértaniközép-tulajdonság. 

A sorozat felismerése, a 

megfelelő képletek használata 

problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint 

lineáris függvény és a mértani 

sorozat mint exponenciális 

függvény összehasonlítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata. 

T: 

Számológép 

Végtelen mértani sor. 

Matematikatörténet:  

Zénon-paradoxonok. 

Pl. Arisztotelész, Viète, Fejér 

Lipót, Riesz Frigyes 

eredményei a matematikának 

ezen a területén. 

A végtelen mértani sor 

összegének meghatározása és 

alkalmazása geometriai 

feladatokban, szakaszos 

tizedes törtek közönséges 

törtté alakításában. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

filozófia: az emberi 

megismerés lehetőségei, a 

tapasztalat és a tudomány 

összhangja. A tudomány 

fejlődése. 

T: 

Számológép 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

Exponenciális folyamat. Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. Végtelen mértani sor. 

Korlátos sorozat, monoton sorozat, konvergens sorozat, divergens sorozat, küszöbszám. Axióma. Függvények 

folytonossága, határértéke. Derivált függvény, különbségi hányados.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

46 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek távolsága, hajlásszöge. Középpontos hasonlóság és tulajdonságai. A hasonlósági transzformáció és 

tulajdonságai. Arányossági tételek a háromszögben. Szögek ívmértéke. Arányossági tételek a körben. Sokszögekkel, 

körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, 

körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. 

Hegyesszögek szögfüggvényei. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 

(számítógép) használata. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása új helyzetben. A tanult ismeretek alkalmazása sejtések, 

érvelések, indoklások megfogalmazásában, bizonyításban, cáfolásban. A matematika két területének (geometria és 

algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset 

viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Háromszögek, négyszögek, 

térbeli alakzatok hiányzó 

adatainak meghatározása. 

A kapott eredmények 

vizsgálata, valóságtartalmának 

ellenőrzése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: vektor felbontása 

adott állású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, 

GPS. 

T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A háromszög 

területképleteinek ismerete és 

bizonyítása:  

 két oldal és az általuk 

közbezárt szög szinusza; 

 egy oldal és a rajta fekvő 

két szög szinusza; 

 oldalak és a körülírt kör 

sugara. 

A tanult bizonyítási 

módszerek és képletek 

alkalmazása sokszögek 

adatainak, területének 

meghatározásakor. 

Problémamegoldás során a 

lényeges és lényegtelen adatok 

szétválasztása. 

Elemezhető ábra készítése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Vektorműveletek, 

vektorfelbontások, 

vektorkoordináták ismétlése. 

Bázisvektorok, bázisrendszer. 

Vektor hossza. 

Helyvektorok, szabadvektorok. 

Rajzolt és tárgyi jelek 

értelmezése. Ugyanazon 

probléma többféle megoldási 

vetületének meglátása. 

Átkódolás különböző 

modellek között. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: vektormennyiségek 

(pl. erő, sebesség, 

térerősség). 

 

Skaláris szorzat definíciója, 

műveleti tulajdonságai. 

A művelet újszerűségének 

felfedezése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: munka, 

elektromosságtan. 

 

Párhuzamos és merőleges 

vektorok skaláris szorzata. 

Skaláris szorzat kiszámítása a 

vektorok koordinátáiból.  

Vektor  90°-os 

elforgatottjának koordinátái. 

Szükséges és elégséges 

feltétel felismerése. 

Bizonyítás során egyszerű 

gondolatmenet követése, 

megfordítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Műveletek vektorok 

koordinátáival. Vektorok és 

rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. 

Műveleti tulajdonságok 

vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: vektorgrafikus 

ábrázolás. 

T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, adott 

arányú osztópontjának, a 

háromszög súlypontjának 

koordinátái. 

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

Ismeretek alkalmazása 

újabb ismeretek 

megszerzésében, sejtések, 

indoklások 

megfogalmazásában. 

A levezetésekben tanult 

módszer elsajátítása.  

Kapcsolat felfedezése az elemi 

geometria és az algebra 

között. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: hely megadása. T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Két pont távolsága, a szakasz 

hossza. 

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az 

irányvektor, a normálvektor, az 

iránytangens fogalma, 

összefüggések közöttük. 

Az egyenest jellemző adatok, 

a közöttük felfedezhető 

összefüggések értése, 

használata. Megosztott 

figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Iránytangens és az egyenes 

meredeksége. 

Függvények és a koordináta-

geometria kapcsolata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyenesek párhuzamosságának 

és merőlegességének 

koordináta-geometriai 

feltételei. 

Szükséges és elégséges 

feltétel. 

Geometriai feladatok 

megoldása algebrai 

eszközökkel. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Egyenes normálvektoros, 

illetve irányvektoros egyenlete. 

Két ponton átmenő egyenes 

egyenlete. 

Az egyenes egyenletének 

iránytényezős alakja. 

Az egyenes egyenletének 

levezetése különböző 

kiindulási adatokból. 

Régebbi ismeretek 

felhasználása a bizonyítás 

során. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

T: 

Számológép 

Két egyenes metszéspontja. Geometriai probléma 

megoldása algebrai 

eszközökkel. Ismeretek 

mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Pont és egyenes távolsága (két 

párhuzamos egyenes 

távolsága). 

Definíciókra való emlékezés. Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Adott középpontú és sugarú 

kör egyenlete. 

A kör egyenletének 

levezetése. Geometria és 

algebra összekapcsolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

A kör és a kétismeretlenes 

másodfokú egyenlet. 

Paraméteres másodfokú 

kétismeretlenes egyenlet 

vizsgálata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kör és egyenes kölcsönös 

helyzete. 

Geometriai probléma 

megoldása algebrai 

eszközökkel. Ismeretek 

mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú 

kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

A kör egy adott pontjában 

húzott érintője. 

A geometriai fogalmak 

megjelenítése algebrai 

formában. Geometriai 

ismeretek mozgósítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai 

szerkesztőprogram). 

T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Külső pontból körhöz húzott 

érintő egyenletének felírása. 

A megoldás keresése többféle 

módszerrel (Thalész-tétel, 

diszkrimináns vizsgálata). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Két kör kölcsönös helyzetének 

meghatározása a középpontok 

koordinátáiból és a sugarakból, 

érintkező körök. 

Egymást metsző körök 

metszéspontjainak 

meghatározása. 

A másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása és 

a metszéspontok számának 

kapcsolata. 

Geometriai probléma 

megoldása algebrai 

eszközökkel. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Parabola definíciója, jellemzői 

(fókuszpont, vezéregyenes, 

paraméter, tengelypont, 

szimmetriatengely). 

Parabolapontok szerkesztése. 

A jellemző adatok 

értelmezése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

A koordinátatengelyekkel 

párhuzamos tengelyű parabola 

egyenlete. 

 

Másodfokú kétismeretlenes 

egyenlet átalakítása az alakzat 

adatainak meghatározásához. 

Az alakzatok egyenletének 

levezetése speciális esetben 

(tengelyponti egyenlet). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Parabola érintője. Az érintő fogalmának 

pontosítása. Régebbi 

ismeretek mozgósítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Egyenlettel, egyenlőtlenséggel 

megadott ponthalmazok 

vizsgálata. 

Ponthalmazok metszetének 

meghatározása 

koordinátarendszerben. 

Az algebra és a geometria 

összekapcsolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

Interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

Szinusz, koszinusz, tangens. Bázisvektor, bázisrendszer, helyvektor, szabadvektor. Skaláris szorzat. Egyenes, 

kör, parabola egyenlete. Terület. Kerületi szög, középponti szög. Normálvektor, irányvektor, parabola, 

fókuszpont, vezéregyenes.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen 

esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 

Kombinatorikai ismeretek. Eseményalgebra. A valószínűség klasszikus modellje. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az események között. Matematikai 

elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének 

megértése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A valószínűség klasszikus 

modellje.  

A valószínűségszámitás 

axiómái. 

Matematikatörténet: Rényi: 

Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság 

kapcsolatának vizsgálata.  

A matematika épülésének 

elvei, az axiómákra alapuló 

tételek és bizonyításuk 

megértése, reprodukálása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

Számológép 

interaktív tábla 

A binomiális és 

hipergeometrikus eloszlás. 

Visszatevéses és visszatevés 

nélküli mintavétel. 

A problémához illeszthető 

modell választása.  

Az adott eloszlások 

szórásának, várható értékének 

vizsgálata konkrét példákon 

keresztül. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Statisztikai mintavétel. 

Valószínűségek visszatevéses 

mintavétel esetén. Visszatevés 

nélküli mintavétel. 

Reprezentatív mintavétel. 

Modell alkotása 

(valószínűségi modell): a 

mintavételi eljárás lényegének 

megértése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

választások. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Geometriai valószínűség. A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Feltételes valószínűség. 

Független események. 

A feltételes valószínűség 

fogalma példákon keresztül. A 

Bayes-tétel szemléletes 

megértése. 

A matematika több területének 

összekapcsolása (halmazok, 

gráfok). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

A valószínűségi változó. Jelölések megjegyzése, 

fogalom megértése konkrét 

példákon keresztül. 

Frontális munka.   

A valószínűségi változó 

várható értéke, szórása. 

A várható érték, szórás 

szerepének belátása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Nagy számok törvényének 

szemléletes tartalma. 

Matematikatörténet: Bernoulli. 

A matematika és a valóság 

kapcsolatának bemutatása 

példákon keresztül. 

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Valószínűség. Klasszikus valószínűségi modell. Binomiális eloszlás, hipergeometrikus eloszlás. Feltételes 

valószínűség, függetlenség, függőség, geometriai valószínűség. Valószínűségi változó, várható érték, szórás. 
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12. évfolyam/ heti 5 óra/ 36 hét/180 óra (VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÖRNYEZETVÉDELMI 

TECHNIKUS, SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ, GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS, 

MECHATRONIKAI TECHNIKUS, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –

nevelő) 

Érettségi felkészítő matematikából (emelt szint) 

Továbbhaladás feltételei 

 Képes egyszerű kombinatorikai feladatok megoldására. 

 Ismeri a gráf szemléletes fogalmát, képes egyszerű alkalmazásokra. 

 Biztonsággal alkalmazza a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén. 

 Ismeri a logaritmus fogalmát, jól alkalmazza az azonosságokat egyszerűbb esetekben. 

 Képes megoldani egyszerű exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus 

egyenleteket. 

 Tájékozott az alapfüggvények grafikonjait és legfontosabb tulajdonságait (értelmezési-

tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték) illetően. 

 Ismeri és alkalmazza a vektorműveleteket (összeadás, kivonás, skalárral való szorzás). 

 Alkalmazza a szinusztételt és a koszinusztételt a háromszög hiányzó adatainak 

meghatározására. 

 Képes vektorok koordinátáival számolni. 

 Ki tudja számolni szakasz felezőpontjának koordinátáit. 

 Fel tudja írni a kör középponti egyenletét. 

 Ismeri és alkalmazza az egyenes (egy szabadon választott) egyenletét. 

 Meg tudja határozni két egyenes metszéspontjának koordinátáit. 

 Tudja vizsgálni kör és egyenes kölcsönös helyzetét. 

 Képes valószínűségi feladatok megoldására. 

 Ismeri és megfelelően alkalmazza a binomiális és a hipergeometriai elosztást. 

 Ismeri s mértani és számtani sorozat és a mértani sor tulajdonságait. 

 Ismeri a sorozatokkal kapcsolatos jellemző fogalmakat. Tud sorozat határértéket 

meghatározni. 

 Ismeri a függvény folytonosság és differenciálhatóság fogalmát. Alkalmazza a 

deriválási szabályokat. 

 Képes a differenciálszámítás alapelemeivel függvények ábrázolására és jellemzésére. 

Célok és feladatok 

A 12. évfolyam fő feladata matematikából a tanult ismeretek több szempontú 

rendszerezése, felkészülés az érettségire. Ennek érdekében szükséges a matematika különböző 

területei közti összefüggéseinek tudatosítása, az absztrakciós készség fejlesztése. a deduktív 

gondolkodás továbbfejlesztése. 

A középiskolai tanulmányok végére a korábban szemléletesen, tevékenységek 

segítségével kialakított fogalmaknak meg kell erősödniük, egyes fogalmakat pontosan kell 

definiálni, általánosítani. Meg kell ismertetni a tanulókat a matematika axiomatikus 

felépítésének elvével.  

A következtetési, a bizonyítási készség fejlesztése hangsúlyos ennél a korosztálynál. A 

„ha ..., akkor ...”, az „akkor és csak akkor” helyes használata az élet számos területén (nem csak 

a matematikában) fontos. 

Az érettségiig szükség van a valós számkör biztos ismeretére, az e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazására is. A tananyag 

különböző fejezeteiben a számításoknál fontos a zsebszámológép, a számítógép biztos 

használata, a számítógép alkalmazása. 
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A függvények ábrázolása koordinátarendszerben és a legjellemzőbb függvénytulajdon-

ságok ismerete a természettudományos tárgyak megértése és különböző gyakorlati problémák 

megoldása érdekében kiemelkedően fontos. 

Mai látásunk szerint az élet sok területén (természettudomány, társadalomtudomány, 

közgazdaságtan) statisztikus törvényekkel írhatók le jól a jelenségek. Ezért hangsúlyossá vált a 

valószínűségszámítás és a statisztika alapelemeinek megismertetése. Ezen ismeretek 

rendszerező összefoglalására ennek a korosztálynak az általános szellemi érettsége ad 

lehetőséget. 

A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás 

gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más 

tantárgyakban is elengedhetetlen. A koordináta-geometria ismétlésekor a matematika 

különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását hangsúlyozhatjuk. 

Az analízis témaköreinek elsajátítása az absztrakciós, szintetizáló és képességet növeli 

és egyben biztosítja az elméleti és gyakorlati alapot a későbbi sikeres felsőoktatási 

tanulmányokhoz. 

El kell jutni ahhoz, hogy a tanulók a különböző témakörökben megismert összefüggé-

seket feladatokban, gyakorlati problémákban alkalmazzák. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák, melyek 

már tartalmazzák a számonkérésre, az ismétlésre és a rendszerezésre szánt óramennyiséget. 

Témakörök 

 Óraszámok 

5 óra/hét (180 óra) 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 7 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok, 

az analízis elemei 
34 óra 

4. Geometria 34 óra 

5. Valószínűség, statisztika 15 óra 

6. Rendszerező összefoglalás 90 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

7 óra 

(folyamatosan) 

Előzetes tudás 

Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

Halmazműveletek, részhalmaz, halmazok számossága. 

A matematikában, illetve a számítástechnikában korábban szereplő algoritmusok ismerete.  

A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések megfogalmazásánál, a bizonyítási 

módszereknél. 

Gráfokkal kapcsolatos ismeretek és azok modellalkotásra való felhasználása a matematika különböző területein. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult bizonyítási módszerek reprodukálása, egyszerű bizonyítási feladatok önálló megoldása. 

A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Teljes indukció. 

n tagú összegek zárt formában 

való felírása, oszthatósági 

feladatok. 

n tagú összegek zárt formában 

való felírásának megsejtése és 

bizonyítása, oszthatósági 

feladatok bizonyítása.  

A sejtés szerepének 

felismerése egy állítás 

megfogalmazásában. 

Egyes esetekből következtetés 

az általánosra. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  



387 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Szükséges feltétel, elégséges 

feltétel, szükséges és elégséges 

feltétel. 

A bizonyításokban az ÉS, a 

VAGY, a NEM, a 

KÖVETKEZIK, az AKKOR 

ÉS CSAK AKKOR stb. 

szavak, kifejezések helyes 

alkalmazása. 

Frontális munka   

Univerzális és egzisztenciális 

kvantor. 

A kvantorok pontos 

fogalmának kialakítása, 

szerepének felismerése pl. 

analízis témakörben. 

Frontális munka   

Kulcsfogalmak/Fogalmak Teljes indukció. Univerzális és egzisztenciális kvantor. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. Egyenlőtlenségek megoldása. Intervallumok. Ívmérték. Érintő, iránytangens. Vektorok, 

bázisrendszer. Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. Pénzügyi alapismeretek. Az egyéni 

döntés felelősségének. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, 

vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kamatos kamatszámítás, 

pénzügyi alapfogalmak 

(tőkésítés, kamat, 

kamatperiódus, EBKM, 

gyűjtőjáradék, járadék, hitel, 

törlesztőrészlet, THM, 

diákhitel). 

A problémához illeszkedő 

matematikai modell 

választása. A tanult ismeretek 

mozgósítása (logaritmus, 

százalékszámítás). 

Szövegértés fejlesztése: a 

szövegbe többszörösen 

beágyazott, közvetett módon 

megfogalmazott információk 

azonosítása és 

összekapcsolása. Különböző 

feltételekkel meghirdetett 

befektetések és hitelek 

vizsgálata; a hitel költségei, a 

törlesztés módjai. 

Információk keresése és 

értelmezése különböző egyéni 

pénzügyi döntésekkel 

kapcsolatban (befektetés, 

hitel). Az egyéni döntés 

felelősségének belátása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Földrajz: a világgazdaság 

szerveződése és működése, 

a pénztőke működése, a 

monetáris világ jellemző 

folyamatai, hitelezés, 

adósság, eladósodás. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Alsó és felső közelítő összeg. 

A határozott integrál 

definíciója és tulajdonságai. 

A határozott integrál és a 

terület kapcsolata. 

Matematikatörténet: Riemann 

munkássága. 

Beírt és körülírt téglalapok 

területének összegzése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

Számológép 

interaktív tábla 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az integrálfüggvény 

értelmezése. 

A differenciálhányados és az 

integrál közötti kapcsolat 

felfedezése. 

Frontális munka.   

A primitív függvény és a 

határozatlan integrál fogalma 

és tulajdonságai. 

Alapintegrálok megsejtése, 

alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Integrálási módszerek. Módszer megismerése az 

 baxf   és az    xfxf n   

alakú függvények 

integrálására. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Newton–Leibniz tétel. 

Matematikatörténet: Newton 

munkássága. 

A határozott integrál 

kiszámítása és alkalmazása 

területszámításra, 

térfogatszámításra. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás, 

harmonikus rezgőmozgás, a 

végzett munka. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

Alsó közelítő összeg, felső közelítő összeg, határozott integrál, határozatlan integrál, integrálfüggvény, primitív 

függvény. Tőkésítés, kamat, kamatperiódus, EBKM, gyűjtőjáradék, járadék, hitel, törlesztőrészlet, THM, 

diákhitel. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek távolsága, hajlásszöge. Középpontos hasonlóság és tulajdonságai. A hasonlósági transzformáció és 

tulajdonságai. Arányossági tételek a háromszögben. Szögek ívmértéke. Arányossági tételek a körben. Sokszögekkel, 

körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, 

körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. 

Hegyesszögek szögfüggvényei. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 

(számítógép) használata. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla, testmodellek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: terület, felszín és térfogat kiszámítása. Régebbi 

ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása új helyzetben. A tanult ismeretek alkalmazása sejtések, érvelések, 

indoklások megfogalmazásában, bizonyításban, cáfolásban. A matematika két területének (geometria és algebra) 

összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Síkidomok kerület- és 

területszámításának eddig 

tanult részeinek áttekintése. 

(Háromszögek, négyszögek, 

kör és részei.) 

Képi emlékezés, ismeretek 

felidézése. 

Képzeletben történő mozgatás, 

átdarabolás, szétvágás. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika: terület, kerület 

meghatározás. 

 

Földrajz: térképkészítési 

elvek, felszínszámítás. 

T: 

Számológép 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Mértani testek csoportosítása. 

Hengerszerű testek (hasábok és 

hengerek), kúpszerű testek 

(gúlák és kúpok), csonka testek 

(csonka gúla, csonka kúp). 

Gömb. 

A problémához illeszkedő 

ábra alkotása; síkmetszet 

elképzelése, ábrázolása. 

Fogalomalkotás közös 

tulajdonság szerint 

(hengerszerű, kúpszerű testek, 

poliéderek). 

Térbeli viszonyok, testek 

ábrázolási lehetőségei síkban. 

A tényleges alkotás 

összevetése az elképzelttel. 

Képi emlékezés. 

Megfigyelés adott tulajdonság 

szerint. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Vizuális kultúra: 

axonometria. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

 

Kémia: kristályok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

mindennapjainkban 

előforduló térbeli alakzatok 

modellje, absztrakciója. 

T: 

számológép 

TD: 

interaktív tábla 

testmodellek 

Felszín- és térfogatszámítás 

eddig tanult részeinek 

áttekintése. 

Matematikatörténet: Cavalieri, 

Archimédesz, piramisépítés. 

Testháló összehajtásának, 

szétvágásának elképzelése, 

különféle síkmetszetek 

lerajzolása. 

Adott tárgy több nézőpontból 

való elképzelése, vetületek 

megrajzolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: térfogat- és 

felszínszámítás. 

T: 

Számológép 

Csonkagúla, csonkakúp 

felszíne és térfogata. 

A középpontos hasonlóság 

tulajdonságainak felhasználása 

a képletek levezetésénél. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A gömb felszíne és térfogata.  Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Egymásba írt testek 

felszínének, térfogatának 

vizsgálata. 

Térgeometriai ismeretek 

alkalmazása. 

Térgeometria a 

mindennapjainkban. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Biológia-egészségtan: 

vérkeringéssel kapcsolatos 

számítási feladatok. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Csonkagúla, csonkakúp. Gömb. Merőleges vetítés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

javasolt 

óraszám 15 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen 

esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 

Kombinatorikai ismeretek. Műveletek az események között. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának 

fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Geometriai valószínűség. A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Feltételes valószínűség. 

Független események. 

A feltételes valószínűség 

fogalma példákon keresztül. A 

Bayes-tétel szemléletes 

megértése. 

A matematika több területének 

összekapcsolása (halmazok, 

gráfok). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

A valószínűségi változó. Jelölések megjegyzése, 

fogalom megértése konkrét 

példákon keresztül. 

Frontális munka.   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A valószínűségi változó 

várható értéke, szórása. 

A várható érték, szórás 

szerepének belátása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Nagy számok törvényének 

szemléletes tartalma. 

Matematikatörténet: Bernoulli. 

A matematika és a valóság 

kapcsolatának bemutatása 

példákon keresztül. 

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás 

  

Diagramok. Statisztikai 

mutatók: módusz, medián, 

átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése 

önállóan választott mutatók 

segítségével. A reprezentatív 

minta jelentősége. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Számítógép 

TD: 

interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Feltételes valószínűség, függetlenség, függőség, geometriai valószínűség. Valószínűségi változó, várható érték, 

szórás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

javasolt 

óraszám 90 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

További feltételek 
Személyi: matematika szakos tanár 

Tárgyi: számítógép, projektor, interaktív tábla, testmodellek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Megfelelés az emelt szintű érettségi követelményeknek. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása  

(Venn-diagram, számegyenes, 

koordináta-rendszer). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Állítások logikai értéke. 

Logikai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben 

található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Filozófia: logika – a 

következetes és rendezett 

gondolkodás elmélete, 

logika kapcsolódása a 

matematikához és a 

nyelvészethez. 

TD: 

interaktív tábla 

A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Definíció és tétel. A tétel 

bizonyítása. A tétel 

megfordítása. 

Emlékezés a tanult 

definíciókra és tételekre, 

alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Bizonyítási módszerek. Direkt, indirekt bizonyítások, 

teljes indukció, skatulyaelv 

alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

  

Kombinatorika. Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Műveletek értelmezése és 

műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 

konkrét megjelenései: valós 

számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, 

logikai műveletek, műveletek 

vektorokkal, műveletek 

vektorral és valós számmal, 

műveletek eseményekkel, 

műveletek függvényekkel. 

Alkalmazás elemzés, 

problémamegoldás során. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Számtan, algebra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, 

becslés. Számológép 

használata, értelmes kerekítés. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alapvető 

adózási, biztosítási, 

egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, 

pénzügyi ismeretek. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Algebrai azonosságok, 

hatványozás azonosságai, 

logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepe, 

használatuk. Matematikai 

fogalmak fejlődésének 

bemutatása pl. a hatvány, 

illetve a szögfüggvények 

példáján. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

képletek használata. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Egyenletek és 

egyenlőtlenségek (első- és 

másodfok, négyzetgyökös, 

abszolút értéket, exponenciális, 

logaritmikus és 

trigonometrikus). 

Alaphalmaz, értelmezési 

tartomány. Megoldáshalmaz. 

Alkalmazás 

feladatmegoldásban, 

modellalkotásban. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Egyenletek és 

egyenlőtlenségek.  

Algebrai megoldás, grafikus 

megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens 

átalakítások.  

A megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő 

megoldási módszer önálló 

kiválasztása. 

Önellenőrzés. Sikertelen 

megoldási kísérlet után újjal 

való próbálkozás. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása 

(első- és másodfok, abszolút 

értékes, exponenciális, 

logaritmikus). 

A tanult megoldási módszerek 

biztos alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Egyenletekre, 

egyenlőtlenségekre vezető, 

mindennapjainkból vett 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés. Törekvés a 

hatékony, önálló tanulásra. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai. 

Emlékezés: a fogalmak pontos 

felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, 

értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, monotonitás, 

periodicitás, paritás fogalmak 

alkalmazása konkrét 

feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása 

és tulajdonságai. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 

interaktív tábla 

A tanult alapfüggvények 

ismerete. 

Képi emlékezés statikus 

helyzetekben (grafikonok 

felidézése). 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

 TD: 

interaktív tábla 

Függvénytranszformációk: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; 

)(cxf ;   dbaxfc  . 

Eltolás, nyújtás és 

összenyomás a tengelyre 

merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 

területe között: 

függvénytranszformációk és 

geometriai transzformációk. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 

interaktív tábla 

Differenciálszámítás. Függvénydiszkusszió, 

gyakorlati szélsőérték-

feladatok. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Integrálszámítás. Terület- és térfogatszámítási 

feladatok. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Testmodellek 

Sorozatok és tulajdonságaik. Sorozatok jellemzése. Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Függvények használata valós 

folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása 

matematikai modell 

készítésében. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

matematikai modellek. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok. 

 Frontális munka.  TD: 

interaktív tábla 

Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek 

kiszámítása. 

Valós problémában a 

megfelelő geometriai fogalom 

felismerése, alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek 

vizsgálata a 

transzformációknál. 

Távolságok és szögek 

vizsgálata a 

transzformációknál. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése 

művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Háromszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes 

vonalai, pontjai és körei. 

Összefüggések a háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

között. 

A derékszögű háromszög 

oldalai, oldalai és szögei 

közötti összefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés, bizonyítási 

módszerek felelevenítése. 

A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, 

alkalmazása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Négyszögekre vonatkozó 

tételek és. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés, bizonyítási 

módszerek felelevenítése. 

Alkalmazásuk 

problémamegoldásban. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Körre vonatkozó tételek. 

Számítási feladatok. 

Állítások, tételek jelentésére 

való emlékezés, bizonyítási 

módszerek felelevenítése. 

Alkalmazásuk 

problémamegoldásban. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Vektorok, vektorok 

koordinátái. Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: a vektor 

fogalmának fejlődése a fizikai 

vektorfogalomtól a rendezett 

szám n-esig. 

 Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

Számológép 

interaktív tábla 

TD: 

interaktív tábla 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Vektorok alkalmazásai.  Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 TD: 

interaktív tábla 

Egyenes egyenlete. Kör 

egyenlete. Parabola egyenlete. 

Két alakzat közös pontja. 

Görbék érintői. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Tanulói kiselőadás. 

 T: 

Számológép 

interaktív tábla 

TD: 

interaktív tábla 

Szögfüggvények alkalmazása 

háromszögekben. 

Forgásszögek. 

 Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Kerületszámítás, 

területszámítás. 

 Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

A tanult térbeli alakzatok 

áttekintése. 

 Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Testmodellek 

Felszín- és térfogatszámítás.  Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Testmodellek 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Valószínűségszámítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai 

mutatók: módusz, medián, 

átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése 

önállóan választott mutatók 

segítségével. A reprezentatív 

minta jelentősége. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

 T: 

Számológép 

Számítógép 

TD: 

interaktív tábla 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény 

valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

Valószínűségi változók, 

eloszlások. 

A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének 

felfedezése a termelésben, a 

pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

A szerencsejátékok 

igazságtalanságának és a 

játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Feladatmegoldás önállóan és 

csoportmunkában, közös 

megbeszélés.  

Frontális munka. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: 

szenvedélybetegségek és 

rizikófaktor. 

T: 

Számológép 

TD: 

interaktív tábla 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. 

Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mutató. 

Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 
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Továbbhaladás feltételei 

 Ismeri és alkalmazza a tanult halmazműveleteket.  

 Képes adott véges halmazok esetén kiszámítani a számosságokat. 

 Tud egyszerű (matematikai) szövegeket értelmezni. 

 Megfelelően alkalmazza az ítélet fogalmát. 

 Egyszerű feladatokban alkalmazza a negáció, konjunkció, diszjunkció műveletét, és ezt össze tudja kapcsolni a halmazműveletekkel. 

 Különbséget tud tenni definíció és tétel között. 

 Használja és alkalmazza feladatokban a szükséges, az elégséges és a szükséges és elégséges feltételt. 

 Tud kombinatorikai feladatokat megoldani. 

 Tud konkrét szituációkat szemléltetni gráfok segítségével. 

 Tud prímtényezős felbontás és a tanult oszthatósági szabályok alkalmazásával egyszerű feladatokat megoldani. 

 Ismeri a való számkör felépítését. 

 Ismeri és használja a hatványozás azonosságait. 

 Ismeri és használja feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát és azonosságait. 

 Tud algebrai kifejezésekkel műveleteket végezni. 

 Felismeri az egyenes és fordított arányosságot, jól alkalmazza a százalékszámítást. 

 Algebrai és grafikus módon is tud első- és másodfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket, valamint elsőfokú egyenletrendszereket megoldani. 

 Képes nagyon egyszerű abszolút értékes, exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenleteket megoldani. 

 Tud értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni és adatokat  leolvasni a grafikonról. 

 Képes jellemezni grafikonnal megadott függvényeket. 

 Ki tudja számítani számtani, illetve mértani sorozat tagjait és részletösszegeit. 

 Ismeri a sorozatok alapvető jellemzőit, képes konvergens sorozatok határértékét meghatározni. 

 Helyesen alkalmazza feladatokban a térelemek távolságára és szögére vonatkozó definíciókat. 

 Felismeri és használja feladatokban a különböző alakzatok szimmetriáit. 

 Ismeri a háromszög oldalai és szögei közötti összefüggéseit, a háromszög nevezetes vonalait és pontjait. 

 Képes alkalmazni a Thalész- és a Pitagorasz-tételt. 

 Ismeri a négyszögek fajtáit és tulajdonságait. 

 Helyesen alkalmazza a tanult kerület-, terület-, felszín- és térfogat-számítási képleteket, módszereket feladatokban. 

 Képes háromszögek hiányzó adatainak kiszámítására szögfüggvények, illetve szinusz- és koszinusztétel segítségével. 

 Érti a vektor koordinátáinak fogalmát.  
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 Jól tudja különböző adatokból az egyenes és a kör egyenletét felírni. 

 Képes egyenesek metszéspontját kiszámolni. 

 Képes statisztikai adatokat rendezni, grafikonon ábrázolni, adott diagramról információt kiolvasni.  

 Meg tudja határozni konkrét adatsokaság móduszát, mediánját, aritmetikai átlagát. 

 Képes adathalmazokat összehasonlítani statisztikai mutatók segítségével. 

 Feladatokban jól alkalmazza a klasszikus és a geometriai valószínűség-számítási modellt. 

A fejlesztés várt eredményei a 11-12. évfolyamos ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 A permutáció, variáció, kombináció fogalmának, kiszámítási módjának ismerete. 

 A direkt és indirekt bizonyítás, a skatulyaelv, a teljes indukció és a logikai szitaformula ismerete és alkalmazása. 

 A tételek és megfordításuk megkülönböztetése, megfelelő módon történő alkalmazása. Feltétel és következmény felismerése 

következtetésben. 

 Az ekvivalencia, az implikáció, a konjunkció és a diszjunkció szerepének felismerése az egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

megoldásakor. 

 A Pascal-háromszög és képzési szabályának ismerete, n elemű halmaz összes részhalmazának kiszámolása. 

 A kvantorok használata állítások, tételek megfogalmazásakor (pl. az analízis fogalmai esetében). 

 A gráfokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, s ezek segítségével egyszerűbb feladatok megoldása. 

 A tanulók tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani, a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével, és tudják 

ezeket összetettebb feladatokban is alkalmazni.  

 Alkalmazzák a matematikai logikában tanult ismereteiket állítások megfogalmazásában, fogalmak meghatározásakor. 

 A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban. 

 Tudjanak algoritmusokat értelmezni, s készíteni. Lássák és értsék meg különböző típusú játékok matematikai magyarázatát. 

 Az ismeretek elsajátításával, a feladatok megértésével és azok megoldásával alakuljon ki a logikus gondolkodás, pontosságra törekvés. 

Használják a kreativitásukat és konstruktivitásukat a problémák megoldása során. 

 

Számtan, algebra 

 A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 A logaritmus fogalmának ismerete. 

 A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak ismerete és alkalmazása. 

 Trigonometrikus azonosságok ismerete, és a függvénytáblázat használata. 

 Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldása, önálló ellenőrzése. 
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 Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. 

 A mindennapok gyakorlatában és a tudományban előkerülő problémák megoldása a valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 Számológép, számítógép célszerű használata a feladatmegoldásokban. 

 A tanulók tudják definiálni számok n-edik gyökét, alkalmazni a gyökökre vonatkozó azonosságokat. Készségszinten alkalmazzák a 

hatványozás és a logaritmus azonosságait. Tudjanak azonosságokat igazolni, s a tanult azonosságokat (pl. az addíciós tételeket) feladatok 

megoldásában alkalmazni. 

 Tudjanak megoldani egyszerűbb paraméteres egyenletet, készségszinten oldjanak meg kétismeretlenes lineáris és másodfokú 

egyenletrendszert, ismerjék a megoldások számának különböző lehetőségeit. Ismerjék fel, ha magasabbfokú egyenlet megoldását vissza 

lehet vezetni másodfokúra, és tudják az ilyen egyenleteket megoldani.  

 Tudják, hogy a trigonometrikus egyenletnek végtelen sok megoldása is lehet, s tudják, hogy ilyen esetben hogyan állapítható meg a gyökök 

valódi vagy hamis volta. 

 Tudjanak szöveges feladatot leírni az egyenlet nyelvén, a megoldását ellenőrizni. Képesek legyenek szélsőérték-problémákhoz a célszerű 

matematikai modellt megtalálni. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok, az analízis elemei 

 Trigonometrikus függvények értelmezése. 

 Függvénytranszformációk alkalmazása. 

 Exponenciális, logaritmikus, hatványfüggvények ismerete. 

 Inverz függvény, összetett függvény felismerése, képzése. 

 Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

 A differenciálszámítás alkalmazása. 

 Az integrálszámítás alkalmazása. 

 Sorozatok és tulajdonságaik ismerete. 

 A számtani és a mértani sorozat. A végtelen mértani sor fogalmának ismerete, összegének meghatározása speciális esetekben. 

 Az új függvények ismerete és jellemzése során a tanulóknak legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 Ismerjék a függvény határértékének és folytonosságának fogalmát. Tudják a tanult függvények adott helyhez tartozó határértékét 

megállapítani. Tudjanak példákat adni folytonos és nem folytonos függvényekre. Ismerjék és értsék a differenciálhányados fogalmát. 

Tudják, hogy a deriváltfüggvény segítségével hogyan vizsgálható a függvény menete, hogyan lehet meghatározni a függvény lokális 

szélsőértékeit. Ismerjenek elemi módszereket is a szélsőértékek megállapítására. 

 Ismerjék a kétoldali közelítés módszerét. Ismerjék a határozott integrál fogalmát, tulajdonságát, a primitív függvény fogalmát, a Newton-

Leibniz tételt, s tudják a felsoroltakat feladatmegoldásokban alkalmazni.  
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 Tudják a sorozatok tulajdonságait felhasználni a gyakorlati feladatok megoldása során. 

 

Geometria 

 A tanuló ismerje, tudja bizonyítani és alkalmazni a kerületi és középponti szögek tételét és megfordítását, a húrnégyszögek tételét, az 

érintőnégyszögek tételét, ismerje és alkalmazza a párhuzamos szelők tételét. 

 A szinusz és koszinusz tétel ismerete, célszerű használata. 

 Két vektor skaláris szorzatnak meghatározása. 

 Tudja használni a tanuló a vektorokat a koordináta-rendszerben. 

 A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, 

egyenes, kör és a parabola egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

 A tanulók alkalmazzák számolási, gyakorlati feladatokban a háromszögekre vonatkozó általános tételeket. 

 Ismerjék és tudják bizonyítani a háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira vonatkozó tételeket, tudják ezeket alkalmazni bizonyítási és 

szerkesztési feladatokban. 

 Ismerjék az euklideszi szerkesztés fogalmát, a szerkesztési feladatok megoldási lépéseit, tudjanak megoldani háromszögek, négyszögek 

szerkesztésére vonatkozó feladatokat. 

 Tudjanak valós problémákhoz geometriai modellt alkotni, és a megoldásnál az ismereteiket alkalmazni. 

 Ismerjék a skaláris szorzat fogalmát, tulajdonságait, koordinátákkal való kiszámítási módját. Koordinátageometriai ismereteik segítségével 

tudjanak geometriai számítási és egyszerűbb bizonyítási feladatokat megoldani. 

 Tudjanak térbeli problémákhoz axonometrikus ábrát készíteni, ezzel a megoldást elősegíteni. 

 

Valószínűség, statisztika 

 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalma. 

 A valószínűség klasszikus modelljének, a valószínűség-számítás axiómáinak ismerete. 

 Geometriai valószínűség kiszámítása.  

 Feltételes valószínűség, független esemény fogalmának ismerete.  

 A valószínűségi változó fogalmának szemléletes tartalma. 

 A binomiális és hipergeometrikus eloszlás alkalmazása. 

 A valószínűségi változó várható értékének, szórásának meghatározása speciális esetben.  

 A nagy számok törvényének szemléletes megértése. 
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 A tanulók a mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják értelmezni, kezelni. Véges, végtelen sok kimenetelű 

kísérlethez tudjanak megfelelő modellt készíteni. 

 Értsék a várható érték, a szórás jelentését, tudják kiszámítani a tanult eloszlásoknál. Tudják egyszerűbb valószínűségi játékok 

esélyelemzését elvégezni. Értsék meg, hogy egyes események valószínűsége bizonyos feltételektől függhet. 

 Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

 A matematikai tanulmányok végére a matematikatudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

 Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

 Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket. 

 Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

 A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket, jelöléseket. 

 A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 

becslésére. 

 A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége. 

 Rendelkezzenek alapvető matematikai kultúrtörténeti ismeretekkel, ismerjék a legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a 

magyar matematikusok eredményeire. 
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Történelem 
 

A tantárgy célja, feladata 

 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató 

tevékenység, amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, 

valamint a magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük 

van a tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a 

történelmi eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek 

megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése, 

megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan 

alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar 

történelem feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az 

egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti tantárgyrészek 

segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári 

feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és 

emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal 

és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális 

érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségek okainak megismertetésével. Kiemelt 

cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum 

(pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó 

gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének 

áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai nemzetiségek múltját és jelenét is 

–, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre. Cél továbbá a 

környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a környezet és a természet, valamint az 

ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző 

jellegű, ami az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a 

történelem élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a 

diákok számára. Ehhez igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb 

olvasmányok, térképek, audiovizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit 

(világháló, kép-, videó-, hang-megosztók stb.) is. 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az 

ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben 

való tájékozódás – fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával 

lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló 

ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos 

események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi 

esemény több szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak 

ezeket kell felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan 

éltek és gondolkodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos 

politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő 

súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő 

ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős része. 

Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen 

azok bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a 
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különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; 

valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén 

rendelkezzenek a tanulók a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; 

birtokában legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, 

értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt 

előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a 

történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel alátámasztva 

tudják képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy 

fejlesztési feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a 

Nat-ban a megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott 

tevékenységek mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik 

témánál mely fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában dolgozza 

fel. A táblázatok témák rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt 

ismétlődő és hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló feladatai, 

valamint a kapcsolódási pontok ajánlott anyagai. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor 

a pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben 

tartása is elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak 

reagálni a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és 

szóhasználatuk olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a 

politológia, a jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben 

megjelenő ismeretek fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó 

középiskolai tudás összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy 

miként működik a társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete 

zajlik. Ezért fontos, hogy közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak 

e témakörökkel, és a felnőttkor küszöbén alapvető ismereteket, valamint kellő ösztönzést 

kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi 

közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között 

egymásra épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is 

elvárásként jelennek meg. (Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”” jel.) 

 

9–10. évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában 

tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskezelés 

készségeinek fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két 

évfolyam feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos 

anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű 

történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az 

általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése 

révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott 

esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák 

közül a hatékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás 

képességének kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos 

források kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve 
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azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint 

az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A 

diákoknak ezen a képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források 

tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés 

alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, 

grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, 

valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy 

a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, 

amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 

11–12. évfolyam 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, 

összefüggések, jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a kerettanterv 

ajánlása szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények figyelembevételével 

szabályozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik 

fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol 

a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, 

kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm 

tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 

20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 
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– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, hogy 

a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános kompetenciáknak, 

amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, összefüggések, 

jelenségek összefoglaló áttekintésére 10 órát tervezünk. 

Az utolsó év témakörei a 20. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik fel. 

Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol a 

jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, valamint hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus gondolkodású, 

kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és autonóm 

tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, 

az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-

keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 
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– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

– A 13. évfolyam szakmai programjának összeállításakor az a kiindulópont, hogy 

feltételezzük, hogy a 12. évfolyam végén minden tanuló leérettségizett középszinten 

történelemből. Így 13. évfolyamon történelem tantárgyat azok választanak, akik emelt 

szinten is le akarnak érettségizni a tárgyból. 

– Mivel a 11-12. évfolyamon az emelt órákon már elkezdődött a felkészítés az emelt 

szintű érettségi vizsgára, így a 13. évfolyamon azokkal a témákkal szándékozunk 

foglalkozni, amik nem fordultak elő a 11-12. évfolyamon az emelt órákon. 

– Az érettségire való felkészítés elsődleges feladata a szóbeli érettségi tételek 

átismétlése, ám emellett fontosnak tartjuk, hogy a diákokat felkészítsük az írásbeli 

érettségire is. Ennek érdekében feladatunknak tekintjük az írásbeli feladattípusok 

gyakorlását is.  

 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

 

9. évfolyam/heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Két mélységelvű téma tervezett óraszáma 9. évfolyamra: 8 óra (témánként plusz 4 óra 

projektfeladat formájában) 

 

9. évfolyamra javasolt témák: Athén vagy Róma és a Hunyadiak 

 

 

Témakör Órakeret 

I. Civilizáció és államszervezet az ókorban 29 óra 

II. Vallások az ókorban 8 óra 

III. Hódító birodalmak 8 óra 

IV. A középkori Európa 24 óra 

V. A magyar nép eredete és az Árpád-kor 15 óra 

VI. A középkori magyar királyság fénykora 16 óra 

VII. Mélységelvű témák  8 óra 

Összes óraszám:  108 

 

 

 

 

Tematikai egység I. Civilizáció és államszervezet az ókorban 
Órakeret  

29 óra 

Előzetes tudás 
Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, 

vallások, építmények). 
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Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. 

A demokrácia alapelvei. 

Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori 

Rómában. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, 

mivel a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi 

történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések 

alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a 

közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 

jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 

szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 

munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 

hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 

fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, a 

maga kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, és fordítva, a 

kormányzás is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak 

válaszokat a kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható 

információk megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti 

adottságok meghatározó szerepét az első államok, birodalmak 

keletkezésében és felbomlásában. Belátja, hogy a társadalom az ókori 

Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös 

függés és hierarchia egyaránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz és 

konkrét eseményekhez kapcsolódva. 

 

A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). 

Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a 

modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, 

politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az 

ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. 

Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, 

a szépség és jóság antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek 

megóvásának szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlására 

kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek közötti 

kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmiszereket 

ad az egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy európai 

civilizáció gyökerei az antikvitásból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia 

alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia 

alapelveivel. Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, 

kiselőadás tartására. Képes különböző időszakok történelmi térképeinek az 

összehasonlítására. 
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Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer 

és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a 

római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai 

civilizációra gyakorolt hatását. 

 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására, 

valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan 

érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, 

diagram, vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Közel-Kelet főbb 

civilizációi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Az athéni demokrácia. 

 

A görög civilizáció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A földrajzi környezet 

szerepe az egyes 

civilizációk életében (pl. 

nagy folyók, tagolt 

partvidék). 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. egy 

folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak 

bemutatása Hammurapi 

törvényei alapján.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. 

Mezopotámia államainak 

elhelyezkedése, Egyiptom 

területi változásai.) 

--- 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a görög 

művészet témájában.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. 

az athéni demokrácia 

kialakulása.) 

Földrajz:  

Kontinensek, térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, hónap, 

év, évtized, évszázad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli 

részének természeti 

adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög 

színház és dráma, 
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--- 

Politika az ókori Rómában. 

 

A római civilizáció. 

 

 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. 

gyarmatváros és 

anyaváros kapcsolata.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A tanultak felhasználása 

új feladathelyzetben. (Pl. 

a görög és a római 

mindennapi élet 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

filmek vizsgálata a 

történelmi hiteleség 

szempontjából. (Pl. Róma 

alapítása.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből tabló készítése. 

(Pl. a római kultúra 

emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése 

népszerű tudományos 

irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- 

Szophoklész: Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög 

képzőművészet (pl. a 

Dárdavivő, a Delphoi 

kocsihajtó, a Laokoón-

csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-

tétel, Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé 

betűinek használata a 

matematikában. Pi szám 

jelölése [π]. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi 

világkép, Arisztotelész 

természetfilozófiája. 

 

--- 

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, 

jelentősége, nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, 

Augusztus szobra. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM 

használatával Pannónia 

földrajzi, közigazgatási, 

társadalom- és hadtörténeti 

emlékeinek bemutatása. 
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és tévéműsorokból. (Pl. a 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és 

időben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. 

hasonló tartalmú görög 

és római események 

kronológiai párba 

állítása. 

 

 

Virtuális utazás az ókori 

Rómában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, gyarmatosítás, árutermelés, 

pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, piaci egyensúly, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

hatalmi ág, köztársaság, demokrácia, polgárjog, szuverenitás, 

önkényuralom, diktatúra, politikai párt. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:  

ókor, despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, 

  

polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, 

hellenizmus, 

 

patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, 

provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus. 

Személyek:  

Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, Konfuciusz, 

 

Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, 

Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor,  

Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 

Augustus. 

 

Topográfia:  

„termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, India, 

Kína, Babilon, Jeruzsálem,  

 

Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, 
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Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, 

Sopianae, Savaria. 

 

Kronológia: 

 Kr. e. 3000 körül (az első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. század 

(Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. század (a zsidó állam fénykora), 

 

Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század közepe 

(Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása), 

 

Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a köztársaság 

létrejötte), Kr. e. 264-146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 

31 (az actiumi csata). 

 

 

 

 

Tematikai egység II. Vallások az ókorban 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, olimpia, római istenek, bibliai történetek, Jézus története, 

a kereszténység fő tanításai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi gyökereit, 

különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallásra, megérti az 

emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat.  

A tanuló átlátja, hogy európai civilizáció gyökerei az antikvitásból 

erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, a szerzett 

információk rendezésére és értelmezésére, kiselőadás tartására. Képes 

különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Politeizmus és monoteizmus. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. 

A görög és a római hitvilág.  

A zsidó nép vallási és történeti 

hagyományai.  

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a görög 

hitvilág témájában.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. a páli fordulat.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hiteleség szempontjából. 

Földrajz:  

a tárgyalt téma térbeli 

megjelenése. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög és római mitológia, 

bibliai történetek. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög 

képzőművészet (pl. a 

Dárdavivő, a Delphoi 
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(Pl. Róma alapítása, Jézus 

élete.) 

 Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenérvek gyűjtése 

meghatározott álláspontok 

cáfolására. (Pl . 

Constantinus reformjainak 

szükségszerűsége.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. az 

ókori vallások 

összehasonlítása) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása. (Pl. a 

kereszténység terjedése 

térképek alapján) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások 

alapján. (Pl. Péter és Pál 

apostol útjai.) 

kocsihajtó, a Laokoón-

csoport). 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története. Az 

európai civilizáció és kultúra 

zsidó és keresztény gyökerei. 

 

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, politika, despotizmus,birodalom, hitvilág, 

mitológia, vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság, 

kerszténység, egyházszervezet. 

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:  

Amon-papság, buddhizmus, nirvána, brahmanizmus, kasztrendszer, 

reinkarnáció, lélekvádorlás,  vallási dualizmus, zsidó vallás, diaszpóra, 

keresztényüldözés, szabad vallásgyakorlat, püspök, zsinat, egyházi 

hierarchia, apostol, Biblia, a tízparancsolat, evangélium. 

 

Személyek:  

a legfontosabb görög és római istenek, Buddha, Lao-ce, Konfuciusz, Mózes, 

Keresztelő Szent János, Mária, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, 

Constantinus. 

 

Topográfia:  

Gíza,Théba, Babilon, Perszepolisz, Athén, Delphoi, Olümpia, Róma, 

Palesztina, Betlehem, Jeruzsálem, 
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Kronológia:  

Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok),  

Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai 

zsinat), 

 

 

Tematikai egység III. Hódító birodalmak 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában, Attila - a hunok királya, 

az iszlám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet, valamint hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági 

élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a 

birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati hatalom 

sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jövedelem; 

politikai tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi tényezők – 

társadalmi támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; egyéb tényezők 

– erőszak. Látja, hogy a kormányzati hatalom általában egyének és 

testületek között oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom 

birtoklása alapja lehet egy-egy személy vagy csoport politikai 

befolyásának, de a politikai befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat 

embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának 

és egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, 

valamint felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer 

és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a 

római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai 

civilizációra gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására, 

valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan 

érvelni. Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, 

diagram, vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az eurázsiai birodalom: a 

hunok. A Római Birodalom 

bukása és örökösei. 

 

Az iszlám és az Arab 

Birodalom. 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

gazdaság, gazdálkodás a 

császárkorban.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek 

megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az iszlám mindennapi 

életet szabályozó 

előírásainak betartása; a 

Földrajz:  

Az Arab-félsziget természeti 

adottságai. 

 

Matematika:  

Római és arab számok (hindu 

eredetű, helyi értékes, 10-es 

alapú, arab közvetítéssel 

világszerte elterjedt számírás), 

arab algebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab 

eredetű csillagászati 
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vallási fanatizmus 

megjelenési okai, 

megjelenési formái.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött 

képekből tabló készítése. 

(Pl. a római kultúra 

emlékei napjainkban.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. 

(Pl. az arab hódítás 

fontosabb szakaszainak 

bemutatása.) 

 

elnevezések, csillagnevek, 

iszlám naptár stb.).  

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány 

eredményei. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi 

tanításai, az intolerancia mint 

erkölcsi dilemma. 

 

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi 

mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, polgárjog, 

államszervezet, birodalom, szuverenitás.  

 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: 

rabszolga, provincia, limes, barbár, népvándorlás, 

Korán, kalifa, szultán, szpáhi, janicsár, az iszlám öt parancsolata, Keletrómai 

és Nyugatrómai Birodalom, dzsihád, hidzsra. 

 

Személyek:  

Constantinus, Theodosius, Attila, Mohamed próféta. 

 

Topográfia:  

Róma, Konstantinápoly, Mekka, Medina, a Tömjénút. 

 

Kronológia:  

Kr. u.395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugatrómai Birodalom 

bukása), 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete) 

 

 

Tematikai egység IV. A középkor 
Órakeret 

24  óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A 

középkori járványok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban 

végbemennek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon 

fejtik ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként 

értékeli az egyéni érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének 

megjelenését az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom 

között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó 

tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás 

civilizációformáló szerepét. Megismeri a vallási intolerancia kérdéskörét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai 

szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. 

Kimutatja a középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, 

felméri a városokat megillető közösségi szabadságjogok és 

önkormányzatiság értékét. Feltárja a középkori keresztény civilizáció 

örökségét és kimutatja a középkori városi civilizáció továbbélését a 

modern európai civilizációban. Felismeri a termelés új szervezeti 

formáinak társadalomformáló hatását. Különböző szempontok alapján 

összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a 

népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le lehet vonni 

(pl. a gazdaság fejlettségéről, a városiasodás mértékéről, a háborús 

pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek 

dramatizálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A parasztság világa 

 

Az egyházi rend 

 

A középkor művelődése 

 

A nemesi rend 

 

A polgárok világa 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. (Pl. a 

feudalizmus 

terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, értelmezése 

és következtetések 

levonása. (Pl. a keresztes 

hadjáratok pusztításai; 

Európa kultúrájára 

gyakorolt hatása.) 

 Ismeretszerzés 

grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. Európa 

lakosságának becsült 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, 

az ún. kis jégkorszak 

Európában. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boccaccio, 

Petrarca. 

 

Vizuális kultúra:  

Bizánci művészet, román 

stílus, gótika, reneszánsz 

(Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello). 

 

Ének-zene: 
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növekedését bemutató 

diagram kapcsán.) 

 Egy történelmi 

oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Jeanne 

d’Arc életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló 

megfogalmazása. (Pl. az 

uradalom felépítésével és 

működésével 

kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása 

a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Károly portréja 

krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések megfogalmazása 

egyes történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. a 

mezőgazdaság 

fellendülésében szerepet 

játszó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját 

értékek tisztázása. (Pl. a 

középkori ember 

gondolkodásának átélése 

és megértése; a zsidóság 

szerepe az európai 

városiasodásban, 

antijudaista törekvések az 

egyház részéről.) 

 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) 

készítése. (Pl. a hűbéri 

viszony és hűbéri lánc 

bemutatását szolgáló 

ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

A középkor zenéje; a 

reneszánsz zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása (pl. a 

keresztes hadjáratok 

témájában). 
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véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

miért nem nevezhetők a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása utáni évszázadok 

sötét középkornak?) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik 

legsajátosabb európai 

intézmény.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. Európa 

régióinak bejelölése a 

vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak:  

ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés 

rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, uradalom, 

önellátás, nyomásos gazdálkodás, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, 

antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, 

céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román 

stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus.  

 

Személyek:  

Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, 

Gutenberg.  

 

Topográfia:  
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Egyházi (Pápai) Állam, Aachen, Bizánci Birodalom, Mekka, Az Arab 

Birodalom, Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

 

Kronológia: 

732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá 

koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a 

Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

 

Tematikai egység V. A magyar nép eredete és az Árpád-kor 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a 

honfoglalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és 

(Szent) István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli 

hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, 

nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó 

adataiból fakad. Felismeri azt is, hogy egy régió vagy ország gazdasági és 

demográfiai megerősödése növeli a katonai potenciált, és ez felerősíti az 

expanzív törekvéseket, illetve a politikai megosztottság meggyengíti egy 

régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét, és agresszióra csábítja a 

szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe forrasztja a 

megtámadott ország politikai erőit és lakosságát. 

A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az új 

tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 

képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének 

feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam.  

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nép őstörténete és a 

honfoglalás.  

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók 

politikai életpályája (Géza és 

Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, II. András, 

IV. Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése 

szövegben. (Pl. Szent 

István törvényeiben.) 

– Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, 

értelmezése. (Pl. az 

Aranybulla elemzése, 

korabeli törvényi előírások 

az idegenekről; középkori 

városaink jellemzőinek, a 

lakosság összetételének, 

rétegződésének kutatása.) 

– Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása 

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, 

története, nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany 

János: Rege a 

csodaszarvasról). 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 
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magyarországi 

műemlékeken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenvélemények 

cáfolására. (Pl. a magyar 

honfoglalás lefolyása.) 

– Kérdések megfogalmazása 

a források 

megbízhatóságára, a 

szerző esetleges 

elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. 

(Pl. korabeli utazók, 

krónikaírók leírásainak 

elemzése.) 

– Különböző szövegek, kép- 

és hanganyagok stb. 

vizsgálata történelmi 

hitelesség szempontjából. 

(Pl. a XIX. századi 

historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-

körkép].) 

 

Kommunikáció: 

– Történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom 

változásai az Árpád-

korban.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

meghatározása térképen. 

(Pl. a magyarság 

vándorlásának fő 

állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának elemzése. (Pl. 

a kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: 

 nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, 

honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, 

királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Korona, 

Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint. 

Személyek: 

Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) László, 

Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla.  

Topográfia:  

Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 

Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, 

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda.  

Kronológia:  

895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza 

fejedelemsége), 997/1000-1038 (I. /Szent/ István), 1077-1095 (I. /Szent/ 

László), 1095-1116 (Könyves Kálmán), 1205-1235 (II. András), 1222 (az 

Aranybulla kiadása), 1235-70 (IV. Béla), 1241-42 (a tatárjárás), 1301 (az 

Árpád-ház kihalása),  

 

 

Tematikai egység 
VI. A középkori magyar királyság 

fénykora 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes 

küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

  
A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén 

keresztül a tanuló belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar 

Királyság a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, 

sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-

Európa fejlődésével. Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit 

lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott 

küzdelem. 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 

feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

A Magyar Királyság mint 

jelentős közép-európai 

hatalom, az Anjouk, 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése 

és a változások nyomon 

követése egy-egy 

Magyar nyelv és irodalom: 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, Katona József: Bánk 

Bán. 
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Luxemburgi Zsigmond és 

Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a XIV–XV. század 

folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra 

és művelődés emlékei. 

történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy 

fogalom jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések 

megfogalmazása a 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Hunyadi Mátyás 

külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése 

és bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár 

ostromának 

rekonstruálása magyar és 

török korabeli források 

alapján.)  

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági 

reformjainak okai.) 

 

 

Vizuális kultúra: 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. 

a jáki templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 

Bálint. 

 

Informatika, 

könyvtárhasználat: 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig című 

állandó kiállítása középkori 

része Hunyadi Mátyás kori 

anyagának feldolgozása 

sétálófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a 

magyarok eredetével 

kapcsolatos elméletek 

témájában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak 

bandérium, aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, 

bányaváros, mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, 

perszonálunió, végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, corvina. 

Személyek 

I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi 

Mátyás. 

Topográfia:  

Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 
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Kronológia:  

1308-42 (I. Károly), 1342-82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos 

törvényei), 1387-1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 

(a nándorfehérvári diadal), 1458-90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

10. évfolyam/heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Két mélységelvű téma tervezett óraszáma a 10. évfolyamra: 8 óra (témánként plusz 4 

óra projektfeladat formájában) 

 

10. évfolyamra javasolt témák: ipari forradalmak és török kor / 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör Óraszám 

A kora újkor 15  

A török hódoltság kora Magyarországon 16  

A felvilágosodás kora 14  

Magyarország a 18. században 12  

Új eszmék és az iparosodás kora 11  

A reformkor 13  

A forradalom és szabadságharc 19  

Két mélységelvű téma 8  

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

 

− A portugál és 

spanyol 

felfedezések. 

− A korai 

gyarmatosítás és 

következményei. 

− A 

világkereskedele

m kialakulása. 

− Az 

abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, 

tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási 

türelem, 

− A felfedezők 

céljainak és útjainak 

bemutatása 

tematikus 

térképeken. 

− Információk 

gyűjtése a kialakuló 

világkereskedelem 

új útvonalairól, 

fontosabb 

termékeiről és 

szereplőiről. A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 

− A manufaktúrák. 
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 − Bankok és 

tőzsdék. 

− Az európai 

munkamegosztás 

és 

következményei 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da 

Gama, Ferdinánd 

Magellán, Luther 

Márton, Kálvin János, 

Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, 

Apáczai Csere János, 

Habsburg-dinasztia, V. 

Károly, Loyolai (Szent) 

Ignác, XIV. Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai 

békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− Az új 

munkaszervezési 

formák bemutatása 

és összehasonlítása a 

céhes iparral. 

− Az európai régiók 

közötti gazdasági és 

társadalmi 

különbségek 

felismerése. 

− A reformáció 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 

− A katolikus és a 

protestáns tanítások 

és egyházszervezet 

összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 

irányzatai 

terjedésének 

nyomon követése 

térképen. 

− Vallás és politika 

összefonódásának 

felismerése.  

− Az erdélyi vallási 

türelem szerepének 

és jelentőségének 

felismerése. 

− A katolikus egyház 

megújulási 

törekvései és a 

barokk művészet 

jellemzői közötti 

párhuzam 

felismerése. 

Reformáció 

Európában és 

Magyarország

on 

 

− A reformáció 

előzményei 

(humanizmus és 

az egyházi reform 

igénye). 

− Luther és Kálvin 

fellépése. 

− A protestáns 

egyházak 

megszerveződése 

és a 

protestantizmus 

elterjedése. 

− A reformáció 

eredményei 

Magyarországon 

„Hitviták 

tüzében” 

 

− Vallási 

konfliktusok 

Európában. 

− Etnikai 

sokszínűség és 

vallásbéke 

Erdélyben. 

− A magyar 

protestáns és 

katolikus iskolák. 

− A katolikus 

megújulás és a 

barokk 

Európában és 

Magyarországon. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak 

szerepvállalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. 

Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter). 
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TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Az ország három 

részre szakadása 

 

− A mohácsi csata és 

közvetlen 

előzményei, a 

kettős 

királyválasztás. 

− Az ország három 

részre szakadása. 

− A várháborúk és 

az új 

végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. 

Szulejmán, II. Lajos, 

(Szapolyai) János, I. 

Ferdinánd, Dobó István, 

Zrínyi Miklós (a 

szigetvári hős), Báthory 

István, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Zrínyi 

Miklós (a költő és 

hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 

Szigetvár eleste, 1664 a 

vasvári béke, 1686 

Buda visszafoglalása, 

1699 karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, 

Szigetvár, Habsburg 

Birodalom, Erdélyi 

Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

− A török 

hadjáratoknak és 

az ország három 

részre 

szakadásának 

bemutatása 

térképeken. 

− A végvári élet 

felidézése 

különböző 

források (képek, 

irodalmi 

alkotások és 

filmek) alapján. 

− A három részre 

szakadt ország 

gazdasági 

lehetőségeinek és 

szerepének 

értelmezése 

adatok, 

grafikonok, 

diagramok 

alapján. 

− A török hódoltság 

hosszú távú 

hatásainak 

azonosítása. 

− A 16-17. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A két magyar 

állam 

 

− A Magyar 

Királyság a 

Habsburg 

Birodalomban: 

rendi és 

abszolutista 

törekvések, 

konfliktusok. 

− Az Erdélyi 

Fejedelemség 

viszonylagos 

önállósága és 

aranykora. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

 

− Magyarország az 

európai 

munkamegosztásba

n. 

− Háborús békeévek: 

másfél évszázad 

hódoltság és az 

ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 
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− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A 

felvilágosodás 

 

− Tapasztalat és 

értelem − a 

felvilágosodás 

új világképe. 

− A 

felvilágosodás 

államelméletei. 

− A szabad 

verseny 

elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 

elnök, miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 

1804–1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

− A középkor és a 

felvilágosodás 

világképének 

összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 

államelméleteine

k 

összehasonlítása 

különböző 

szempontok 

alapján. 

− A brit és az 

amerikai 

államszervezetet 

bemutató ábrák 

értelmezése. 

− Az Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozatában 

megjelenő 

felvilágosult 

elvek 

azonosítása. 

− A forradalmi 

gondolat és a 

legitimitás 

eszméjének 

értelmezése, 

azonosítása. 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

 

− A parlamentáris 

rendszer: 

parlament és 

kormány. 

− Az elnöki 

rendszer: 

kongresszus és 

elnök. 

A francia 

forradalom és 

hatása 

 

− A forradalom 

kitörése és az 

Emberi és 

polgári jogok 

nyilatkozata. 

− A jakobinus 

diktatúra. 

− Napóleon 

birodalma: a 

polgári 

berendezkedés 

exportja. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 
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TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

 

− Magyarország a 

Habsburg 

Birodalomban. 

− A szabadságharc 

okai és céljai. 

− A szabadságharc 

politikai és katonai 

fordulópontjai. 

− A szatmári béke 

kompromisszuma. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia 

uralkodása, 1780–

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

− A Rákóczi-

szabadságharc céljainak 

és eredményeinek 

összevetése. 

− A szabadságharc katonai 

történetének felidézése 

térképek, képek és 

szöveges források 

segítségével. 

− Magyarország 

újranépesülésének és a 

folyamat eredményének 

értelmezése tematikus 

térképek segítségével. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus eszmei és 

politikai hátterének, 

valamint eredményeinek 

azonosítása. 

− Mária Terézia és II. 

József politikájának 

összehasonlítása. 

− II. József 

személyiségének 

bemutatása, 

uralkodásának mérlege, 

értékelése. 

− A 18. századi 

Magyarország legfőbb 

kulturális 

eredményeinek 

azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

 

− A belső vándorlás, 

a szervezett 

betelepítés és az 

öntevékeny 

betelepülés. 

− A többnyelvű és 

többvallású ország. 

− Gazdaság és 

életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus 

céljai. 

− Mária Terézia: 

együttműködés és 

reform. 

− II. József 

reformpolitikája és 

kudarca. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek összehasonlítására. 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-

szabadságharccal kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 
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− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis 

részlete alapján. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizmu

s 

 

− Liberalizmus: 

jogegyenlőség és 

alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 

nemzetépítés és 

nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 

reform és a forradalom 

elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 

politikai 

eszméinek 

azonosítása 

szöveges 

források 

alapján. 

− Az iparosodás 

hullámainak 

azonosítása és 

összevetése. 

− Egy ipari 

nagyváros 

életkörülmé- 

nyeinek 

jellemzése. 

− Az ipari 

forradalmak 

ökológiai 

következmé-

nyeinek 

azonosítása. 

− A 19. századi 

demográfiai 

változások 

okainak 

feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

 

− Az első hullám: textilipar, 

bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 

− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 

− A gyár és a futószalag. 

− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 

hatásai. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 

− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai 

hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

TÉMAKÖR: A reformkor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és 

a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás

, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, 

Ganz Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás bemutatása 

különböző források 

segítségével. (Pl. magyar 

államnyelv, a zsidóság 

nyelvváltása, Lőv Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési 

felszólalások és ábrák 

alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek 

összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A 

jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 

− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 

− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar 

álláspontjáról a főbb vitakérdésekben. 

− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi 

művekben és más szöveges forrásokban. 
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TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

 

− Az európai 

forradalmi 

hullám és 

március 15. 

− Az első 

magyar polgári 

alkotmány: az 

áprilisi 

törvények. 

− A Batthyány-

kormány 

tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei 

Artúr, Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, 

Julius Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 

1848. április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. 

szeptember 29. a pákozdi 

csata, 1849. április–május a 

tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. 

október 6. az aradi vértanúk 

és Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad. 

− A reformkori 

elképzeléseknek, a 

forradalom 

követeléseinek és az 

áprilisi 

törvényeknek az 

összehasonlítása. 

− A forradalom 

eseményeinek 

felidézése források 

segítségével. 

− A szabadságharc 

néhány döntő 

csatájának 

bemutatása 

térképek, 

beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 

néhány kiemelkedő 

szereplőjének, 

illetve vértanújának 

bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 

kisebbségek 

részvételének (pl. 

németek, szlávok, és 

zsidók) bemutatása a 

szabadságharcban és 

az azt követő 

megtorlás során. 

− A forradalom és a 

szabadságharc 

eredményeinek 

értékelése. 

− A magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

elhelyezése az 

európai 

környezetben. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

 

− Harc a 

dinasztiával és a 

vele szövetkező 

nemzetiségekkel

. 

− A tavaszi 

hadjárat. 

− A Függetlenségi 

nyilatkozat, 

kísérlet az 

önálló állam 

megteremtésére. 

− A 

szabadságharc 

leverése és a 

megtorlás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 
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− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről. 

− A forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, 

irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a 

szabadságharc nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

11. évfolyam/heti 2 óra/ 36 hét/72 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6   

A dualizmus kori Magyarország 16  

A nagy háború 14  

Az átalakulás évei 14 

A két világháború között 10  

A Horthy-korszak 12  

Összes óraszám: 72 

 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 

társadalmi 

egyenlőség és 

tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 

kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 

munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 

kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu

s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

− A nemzetállam 

fogalmának 

értelmezése 

politikai, 

gazdasági és 

kulturális 

szempontokból.  

− A polgári állam 

feladatköreinek 

és eredményeinek 

azonosítása. 

− A kommunista, a 

szociáldemokrata 

és a 

keresztényszociál

is eszmék 

azonosítása és 

összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

− A nemzeti egység 

megteremtése 

(politika, gazdaság, 

kultúra). 

− Alkotmányosság és 

választójog. 
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Egyesült 

Államok, Japán) 

− Jogegyenlőség és 

emancipációs 

törekvések. 

− A polgári állam 

kiépítése. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 
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− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, adatsorok 

és etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági 

kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos 

összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, 

mauzóleumok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 
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− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 

okai és céljai. 

− Az imperializmus – 

a terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 

érdekek és 

konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 

Monarchia helyzete 

– balkáni 

konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. 

Miklós, IV. 

Károly. 

 

Kronológia: 

1914. június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 

Birodalom, 

Szarajevó, 

Doberdó, 

Románia, Szerbia, 

Olaszország. 

− A gyarmati terjeszkedést, 

valamint az első 

világháború előtti 

feszültségeket bemutató 

ábrák, térképek és 

adatsorok elemzése, 

értelmezése. 

− Az első 

világháború  frontjainak 

azonosítása, bemutatása 

térképeken. 

− Az első világháború 

jellegzetességeinek 

azonosítása  ábrákon, 

adatsorokon, képi és 

szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 

körülményei, valamint a 

háború okozta 

szenvedések felidézése 

korabeli beszámolók, 

emlékiratok, naplók 

alapján. 

− A háború kimenetelének 

értékelése a két hatalmi 

tömb erőviszonyainak és 

lehetőségeinek tükrében. 

− A nagy háború 

világpolitikára gyakorolt 

hosszú távú 

következményeinek 

felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 

kitörése. 

− A hadviselő felek és 

a frontok. 

− Oroszország és a 

központi hatalmak 

összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 

anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 

háborús propaganda. 

− A hagyományos 

világrend 

felbomlása. 

− A nők helyzetének 

megváltozása. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 

nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 

Monarchia 

nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 

világháborúban.  

− A hátország. 

− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját 

szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-

egy hős életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, 

karikatúrák gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 

monarchiák bukása 

(Oroszország, 

Németország, 

Oszmán 

Birodalom). 

− Forradalom és 

kommunista 

hatalomátvétel 

Oroszországban. 

− Az újraszülető 

Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi 

Pártja (KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

− Közép-Európa első 

világháború előtti 

és utáni térképének 

összehasonlítása, a 

területi változások 

azonosítása és 

indoklása. 

− A bolsevik 

hatalomátvétel és a 

lenini 

proletárdiktatúra 

működésének 

bemutatása és 

értékelése források 

alapján. 

− Magyarország 

megszállásának 

áttekintése 

térképek, szöveges 

források 

segítségével. 

− A Károlyi-időszak 

kormányzati 

tevékenységének 

értékelése. 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

bomlása. 

− A forradalmi 

átalakulás kísérlete 

és kudarca. 

− Cseh és román 

támadás, a 

fegyveres ellenállás 

kérdése. 

A 

tanácsköztársasá

− A kommunista 

hatalomátvétel. 
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g és az 

ellenforradalom 

 

− A proletárdiktatúra 

és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 

és a 

tanácsköztársaság 

veresége. 

− Az ellenforradalom 

győzelme. 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Ausztria, trianoni 

Magyarország. 

 

− A magyarországi 

proletárdiktatúra 

működésének 

elemzése források 

alapján. 

− Az első 

világháborút 

követő területi és 

etnikai változások 

áttekintése 

térképen. 

− A trianoni 

békediktátum 

okainak feltárása. 

− A trianoni 

békediktátum 

értékelése a 

győztes hatalmak 

közép-európai 

politikájának 

tükrében. 

− A trianoni 

békediktátum 

területi, népességi, 

gazdasági és 

katonai 

következményeine

k bemutatása 

szöveges és képi 

források, ábrák és 

adatsorok 

segítségével. 

− A trianoni határok 

végigkövetése, a 

határmegvonás 

konkrét okainak 

feltárása. 

− A vesztes 

hatalmak területi 

veszteségeinek 

összehasonlítása. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 

érdekek 

érvényesítése: az új 

világrend 

kialakítása.  

− Az önrendelkezés 

elve és a hatalmi 

érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-

korlátozás, 

határváltozások. 

− A szétszabdalt 

közép-európai régió. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 

békekonferencián. 

− A magyar delegáció 

érvei. 

− Az ezeréves 

Magyarország 

felosztása, a döntés 

tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 

elv megsértése 

− A békediktátum 

etnikai és gazdasági 

következményei. 

− Az ellenállás példái: 

székely hadosztály, 

Balassagyarmat, 

Sopron. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. 

vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar 

kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, 

tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények). 
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− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 

diktatúra és a 

pártállam 

kiépítése. 

− A tervgazdaság 

és a 

kollektivizálás. 

− A terror eszközei 

és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 

1933 a náci 

hatalomátvétel, 1938 az 

Anschluss, a müncheni 

konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A sztálini 

Szovjetunió 

működésének 

bemutatása és 

értelmezése 

szöveges, képi 

források, 

adatsorok, ábrák 

segítségével.  

− A világgazdasági 

válság és a rá adott 

válaszok 

bemutatása. 

− A 

nemzetiszocialista 

Németország 

működésének 

bemutatása és 

értelmezése 

szöveges, képi 

források, adatsorok 

és  ábrák 

segítségével. 

− A totális diktatúrák 

ideológiáinak és 

működésének 

összehasonlítása, 

érvelés a totális 

diktatúrák ellen. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 

hitelezés és a 

világkereskedele

m összeomlása. 

− A 

munkanélküliség

. 

− Állami 

beavatkozás a 

gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 

nemzetiszocialist

a ideológia és 

mozgalom. 

− A totális állam 

kiépítése. 

− A terror 

eszközei. 

− Terjeszkedés a 

háború előtt. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 
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− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, 

GESTAPO, koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a német 

választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az Egyesült 

Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 

alkotmányos 

királyság. 

− A korlátozott 

parlamentarizmus 

rendszere a 

konszolidáció 

szolgálatában. 

− A gazdaság 

szerkezetváltása az 

1920-as években.  

− A klebelsbergi 

oktatás- és 

kultúrpolitika 

eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A magyarországi 

korlátozott 

parlamentarizmus 

rendszerének 

értékelése. 

− A korabeli 

politikai 

berendezkedés 

összehasonlítása 

más (közép-) 

európai 

országokéval. 

− A bethleni 

gazdasági 

konszolidáció 

folyamatának és 

eredményeinek 

áttekintése képek, 

ábrák és adatsorok 

alapján. 

− A magyarországi 

politikai 

irányzatok 

azonosítása 

szöveges források 

alapján. 

− Szöveges források 

olvasása és 

értelmezése a 

Horthy-korszak 

főbb társadalmi 

kérdéseiről (pl. 

oktatás, társadalmi 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 

− A belpolitika 

irányváltásai. 

− Életmód és 

társadalom.  

− A földkérdés. 

− Tudomány és 

művészet a két 

világháború között. 

− A külpolitika irányai 

és lehetőségei – a 

revízió első 

eredményei. 
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mobilitás, 

antiszemitizmus, 

földkérdés). 

− A magyar 

külpolitika 

céljainak, 

lehetőségeinek és a 

revízió 

eredményeinek 

értékelése, 

elemzése térkép és 

statisztikai adatok 

alapján. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása (pl. 

Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

12. évfolyam/heti 2 óra/ 36 hét/72 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Tervezett óraszám 

A második világháború 14 

A két világrendszer szembenállása 7 

Háborútól forradalomig 10 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 3 

A kádári diktatúra 5 

A kétpólusú világ és felbomlása 7 

A rendszerváltoztatás folyamata 4 

A világ a 21. században 4 

Magyarország a 21. században 4 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. 

században 

4 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 10 

Összes óraszám: 72 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalma

k sikerei 

− Közép-Európa 

felosztása 

(Molotov-

Ribbentrop 

paktum): német és 

szovjet 

megszállás. 

− Nyugat-Európa 

lerohanása. 

− Német támadás a 

Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 

Egyesült Államok 

ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, gettó, 

deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin 

D. Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay 

Miklós, Bajcsy-

Zsilinszky Endre, 

Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, 

Richter Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

− A tengelyhatalmak 

1939 előtti 

terjeszkedésének 

végigkövetése és 

értelmezése térkép 

alapján. 

− A második világháború 

főbb eseményeinek 

azonosítása 

térképeken. 

− A második világháború 

jellegzetességeinek 

bemutatása  ábrák, 

adatsorok, képi és 

szöveges források 

alapján. 

− A magyar területi 

revízió 

megvalósulásának 

bemutatása térképek, 

képek, szöveges 

források és adatsorok 

alapján. 

− A magyar háborús 

szerepvállalás 

legfontosabb 

eseményeinek és az 

ország veszteségeinek 

bemutatása térképeken, 

képi és szöveges 

források segítségével 

(pl. Don-kanyar, 

Árpád-vonal, tordai 

ütközet, Budapest 

ostroma). 

− A magyar szellemi és 

kulturális élet II. 

világháború idején 

bekövetkező 

veszteségeinek  (híres 

magyar tudósok, 

művészek származásuk 

vagy politikai nézeteik 

miatti emigrációja) 

értékelése. 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

n: mozgástér és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 

lépései. 

− A fegyveres 

semlegesség. 

− A Szovjetunió 

elleni háború. 

− A Don-kanyar. 

− A német 

megszállás és 

következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 

programja, a 

Wannsee-i 

konferencia. 

− Koncentrációs és 

megsemmisítő 

táborok. 

− Deportálások, 

kísérlet a zsidóság 

és a cigányság 

megsemmisítésére 

Európában. 

− A magyarországi 

zsidótörvények.  

− A magyar 

holokauszt. 

− Felelősség és 

embermentés.  
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A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 

következményei. 

− Háborús bűnök és 

a polgári lakosság 

elleni terror. 

− Az ellenállás 

formái. 

− A háború utáni 

számonkérések és 

a nürnbergi per. 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk, Árpád-

vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

− A holokauszt 

folyamatának 

áttekintése képi 

források és szöveges 

visszaemlékezések 

feldolgozásával. 

− A nyilas terror 

áttekintése források 

alapján. 

− A tömeges 

deportálások és a 

szovjet 

megszállás  jellemzőin

ek és 

következményeinek 

áttekintése képi és 

szöveges források 

segítségével. 

− A határon kívül rekedt 

magyarság második 

világháború végi 

tragédiáinak 

bemutatása különböző 

források alapján. 

− Magyarország 

világháborúbeli 

sorsának, szerepének 

és mozgásterének 

bemutatása, valamint 

összehasonlítása más 

közép-európai 

országokéval. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 

és a nyilas 

uralom. 

− A magyarországi 

hadszíntér, 

Budapest 

ostroma. 

− Megszabadulás és 

szovjet 

megszállás. 

− Az ország 

kifosztása, szovjet 

deportálások és 

tömeges erőszak. 

− A határon túli 

magyarok 

jogfosztása, 

megtorlások 

(délvidéki 

vérengzés, 

kárpátaljai 

deportálás, 

felvidéki 

jogfosztás). 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) 

világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése 

térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 
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− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai 

tisztogatásokról források alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 

megalapítása. 

− A párizsi béke. 

− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 

háború után. 

− A szovjet-amerikai 

szembenállás és a 

két érdekszféra 

kialakulása. 

− A két világrend 

jellemzői. 

− A két 

Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), 

Varsói Szerződés, 

kétpólusú világ, a berlini 

fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. 

Kennedy, Mahátma 

Gandhi, Mao Ce-tung. 

Kronológia: 1945 az 

ENSZ létrejötte, 1947 a 

párizsi béke, a 

hidegháború kezdete, India 

függetlenné válása, 1948 

Izrael Állam megalapítása, 

1949 az NSZK és az NDK 

megalakulása, kommunista 

fordulat Kínában, 1955 a 

Varsói Szerződés 

létrehozása. 

− A második 

világháború után 

kialakult világrend 

áttekintése. 

− A gyarmati 

rendszer 

felbomlása főbb 

állomásainak 

felidézése.  

− A két német állam 

létrejötte 

folyamatának és 

következményeine

k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 

konfliktus főbb 

okainak és 

jellemzőinek 

feltárása. 

− A nyugati és a 

keleti blokk 

gazdasági, 

társadalmi és 

politikai 

rendszerének 

összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 

versengése: 

fegyverkezés, 

űrprogram, 

propaganda. 

− A szembenállás és 

enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 

konfliktusok 

(Korea, Szuez, 

Kuba, Vietnam, 

Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 

válása. 

− Kommunista 

fordulat Kínában. 
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− A 

gyarmatbirodalma

k felbomlása. 

− Izrael 

megalapítása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), 

Német Demokratikus 

Köztársaság (NDK), 

Közel-Kelet, Izrael Észak- 

és Dél-Korea, Vietnam, 

Kuba, Afganisztán.  

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 

újrakezdés: a 

kommunisták 

térnyerése és az 

újjáépítés. 

− A történelmi 

berendezkedés 

felszámolása: 

földosztás, 

népbíróságok, 

köztársaság. 

− A korlátozott 

többpártrendszer: 

választások 

1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok 

Dezső, Slachta Margit. 

− Magyarország 

szovjetizálása főbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

− A korlátozott 

magyar 

parlamentarizmus és 

az egypárti diktatúra 

összehasonlítása. 

− A demokrácia 

felszámolása során 

alkalmazott 

eszközök 

azonosítása konkrét 

példákkal 

alátámasztva. 

− Annak felismerése, 

hogy Magyarország 

szovjet megszállása 

miként határozta 

A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 

diktatúra 

kiépítése. 

− Államosítás és 

kollektivizálás. 
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− Koncepciós 

perek, 

egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP 

megalakulása, 1948–

1956 a Rákosi-diktatúra, 

1949 kommunista 

alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

meg az ország 

sorsát. 

− A kommunista 

diktatúra 

sajátosságainak 

bemutatása a 

Rákosi-rendszer 

példáján. 

− A diktatúra 

kulturális 

jellemzőinek 

felismerése 

képeken, művészeti 

alkotásokon. 

− A társadalom fölött 

gyakorolt totális 

kontroll 

eszközeinek 

azonosítása 

különböző források 

segítségével. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 

iparosítás. 

− A pártállam. 

− A terror. 

− A diktatúra 

hatása a 

mindennapi 

életre. 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény 

értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 

közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 

− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 

október 23. 

− A nemzet forradalma 

(Forradalmi 

Bizottságok, 

Munkástanácsok, 

nemzeti összefogás). 

Fogalmak: 

MEFESZ, pesti 

srácok, Molotov-

koktél, 

munkástanács, 

sortüzek.  

 

Személyek: Gerő 

Ernő, Maléter Pál, 

Nagy Imre, Iván 

Kovács László, 

Pongrátz Gergely, 

Kádár János. 

 

Kronológia: 1956. 

október 23. a 

forradalom kitörése, 

1956. október 25. a 

Kossuth téri sortűz, 

1956. november 4. a 

szovjet támadás. 

 

Topográfia: Kossuth 

tér és Corvin köz 

(Budapest), 

Mosonmagyaróvár, 

Salgótarján. 

− Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

okainak és főbb 

fordulópontjai-

nak bemutatása. 

− 1956 

szimbólumainak 

értelmezése. 

− Az 1956-os 

magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

nemzetközi 

összefüggéseine

k bemutatása. 

− A forradalom és 

szabadságharc 

értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 

fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 

hősei. 

− Út a győzelemig és a 

kormánypolitika 

változásai. 

− A szabadságharc 

nemzetközi háttere és 

visszhangja a 

nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 

szabadságharc 

utóvédharcai és 

leverése. 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Javasolt 

tevékenységek 
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A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 

időszaka, formái és 

áldozatai. 

− A pártállam és 

szervezetei. 

− Az erőszakos 

téeszesítés – a 

mezőgazdaság 

szocialista 

átszervezése. 

− Hamis társadalmi 

béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 

formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista 

Ifjúsági Szövetség 

(KISZ), úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

– A megtorlás 

mértékének és 

jellegének 

vizsgálata. 

– A „kádári alku” 

fogalmának 

értelmezése. 

– Az elnyomás 

formáinak 

bemutatása a 

Kádár-rendszer 

időszakában. 

– A téeszesítés 

eszközeinek 

összehasonlítása a 

Rákosi-diktatúra 

időszakával. 

– A gazdaság, 

társadalom és 

életmód főbb 

jellemzőinek 

bemutatása a 

Kádár-rendszer 

idején. 

– A kultúrpolitika 

jellemzőinek 

értelmezése, 

módszereinek 

bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 

KGST. 

− A gazdasági reform és 

a második gazdaság. 

− A 

„gulyáskommunizmu

s”. 

− Népesedési 

folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 

korlátozott 

nyilvánosság. 

 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 

eredményei és a 

jóléti állam. 

− Emancipáció, 

szekularizáció, 

individualizáció. 

− Az 1968-as 

mozgalmak és a 

popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, 

Mihail Sz. 

Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, 

II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A fogyasztói 

társadalom és a 

jóléti állam 

jellemzőinek és 

problémáinak 

felidézése. 

– A társadalom, a 

demográfia és az 

életmód 

jellegzetességeinek 

bemutatása a 

nyugati világban. 

– A tömegkultúra 

jelenségeinek 

bemutatása konkrét 

példák alapján. 

– A kétpólusú világ 

megszűnéséhez 

vezető okok 

felidézése. 

– A közép-európai 

ellenzéki 

mozgalmak 

jelentőségének 

bemutatása. 

– A délszláv háború 

okainak feltárása. 

– A közép-európai 

régió államai 

változásának 

nyomon követése 

térképen. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 

hatásai a tőkés, 

illetve szocialista 

országokra. 

− A kis hidegháború. 

− A katonai 

egyensúly 

felborulása: a 

Szovjetunió 

gazdasági 

kimerülése. 

− Az ellenzék 

megszerveződése a 

szocialista 

országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 

újraegyesítése – a 

magyar 

szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 

felbomlása. 

− A kommunista 

diktatúrák bukása 

Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 

felbomlása, a 

délszláv háború. 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és 

következményei. 

− Az állampárt 

válsága: 

reformkommunisták 

és a 

keményvonalasok. 

− Az ellenzék 

megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 

politikai eseményei, 

a tárgyalásos 

forradalom; 

alkotmánymódosítás

. 

− A harmadik Magyar 

Köztársaság 

kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), 

Szabad Demokraták 

Szövetsége 

(SZDSZ), Magyar 

Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

− A szocializmus 

válságának 

elemzése (külső 

és belső tényezők 

feltárása) 

Magyarországon. 

− A magyarországi 

rendszerváltoztatás 

főbb állomásainak 

felidézése. 

− A gazdasági 

rendszerváltoztatás 

legfontosabb 

kérdéseinek 

áttekintése és 

értékelése. 

− A gazdaság és a 

társadalom 

átalakulása főbb 

tendenciáinak 

megfigyelése 

grafikonok és 

adatsorok 

alapján. 

− A kádári 

diktatúra és az új 

demokratikus 

rendszer 

összehasonlítása. 

 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 

különböző 

ideológiák. 

− Az 1990. évi 

parlamenti és 

önkormányzati 

választás. 

− Az Antall-kormány 

megalakulása. 

− A 

rendszerváltoztatás 

ellentmondásai: 

alkuk és 

kompromisszumok 

(az elmaradt 

elszámoltatás). 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és 

nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a 

külföldi tőke 

szerepe. 

− A külkereskedelem 

átalakulása. 

− Gazdasági 

szerkezetváltás. 

 



457 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország állam-berendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló 

világ 

− A 

világgazdaság 

hagyományos 

centrumai: az 

Amerikai 

Egyesült 

Államok és 

szövetségesei. 

− A 

világpolitika 

és 

világgazdaság 

új súlypontjai: 

Oroszország, 

Kína. 

− Óriásvállalato

k a globális 

térben. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 

résztvevőinek elhelyezése a 

globális térben. 

– A transznacionális 

vállalatok működésének 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 

– A globalizáció előnyeinek 

és hátrányainak, valamint 

kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 

jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 

népességfogyás 

problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 

feltárása (a gazdasági 

bevándorlás és a 

menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 

térkép segítségével (pl. 

Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 

változások, 

népmozgások. 

− Az 

iszlamizmus 

térhódítása. 

− A 

kereszténység 

helyzete a 

globalizálódó 

világban. 

− Válsággócok, 

helyi 
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konfliktusok 

és terrorizmus. 

− Globalizáció 

és kultúra. 

− A 

hagyományos 

és új 

identitások – 

értékek és 

értékválság. 

− Demokratikus 

közbeszéd és 

politikai 

korrektség. 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 

− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 

önkormányzati 

rendszer. 

− A választási 

rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai 

Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatá

s óta (a legalább 

négy évig 

− Az Alaptörvény 

fontosabb 

pontjainak 

felidézése. 

− A 

rendszerváltoztatás 

óta eltelt időszak 

főbb eseményeinek 

azonosítása 

különböző források 

alapján. 

− A 

rendszerváltoztatás 

óta parlamentbe 

jutott fontosabb 

pártok politikai 

profiljának és 

céljainak 

áttekintése. 

− Magyarország 

nyugati 

integrációjának 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 

rendszerváltoztatás 

óta eltelt időszak 

főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 

NATO-ban. 

− Közép-európai 

együttműködés: a 

visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 

integráció főbb 

állomásai: mélyítés 

és bővítés. 
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− Az Európai Unió 

főbb szervei és 

működésük. 

− Magyarország 

csatlakozásának 

folyamata. 

− Az együttműködés 

eredményei és 

nehézségei. 

− Nemzetek Európája 

vagy föderatív 

Európa? 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-

ba, 2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

bemutatása a NATO 

és az Európai Unió 

működésének 

ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 

bemutatása az 

Európai Unió 

működésének 

értékeléséről és 

jövőjéről. 

− Érvelés a közép-

európai 

együttműködés 

mellett. 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 

változásai és hatásaik a 

magyar kisebbség 

helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 

folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 

megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 

jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 

kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 

– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

− A határon túli 

magyar nemzeti 

közösségek 

küzdelmeinek 

áttekintése 

Trianontól 

napjainkig. 

− A kisebbségben 

élő magyarság 

egy kiemelkedő 

személyiségéne

k bemutatása. 

− A 

magyarországi 
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A 

magyarországi 

nemzetiségek, a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 

változásai és hatásaik a 

nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 

századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 

folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 

kisebbségi jogok a mai 

Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 

kultúra. 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

németek 

kitelepítésének 

felidézése 

források 

alapján. 

− A 

magyarországi 

romák 

helyzetének, 

problémáinak 

bemutatása 

napjainkban. 

 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 

13. évfolyam/heti 2 óra/ 31 hét/62 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

  

 A témakör megnevezése 
Órakeret 

1.Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági 

ismeretek  

 
12 óra 

2. Népesség, település, életmód  8 

3. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 
12 óra 

4. Politikai berendezkedések a modern korban 
10 óra 

5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák  10 óra 

6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 10 óra 

Összesen: 62 óra 

–  

TÉMAKÖR: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek  

–  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 



461 

Mezőgazdasági 

és ipari termelés , 

kereskedelem a 

középkorban 

A hűbériség és a 

jobbágyság jellemzői. 

Az uradalom és a 

mezőgazdasági 

technika. 

A kereskedelmi 

útvonalak 

 

Fogalmak:  

nyomáskényszer, 

nyomásos 

gazdálkodás, 

majorság,allódium, 

Levantei- 

kereskedelem, 

Hanza 

kereskedelem, 

Velence, az Adria 

királynője,  

tőzsde,kis 

kereskedelmi 

háromszög, 

urbura, kapuadó, 

regálé, állami adók, 

harmincadvám, 

rendkívüli hadiadó, 

fürtpénz, kamara 

haszna, 

Magyar Nemzeti 

Bank, népszövetségi 

kölcsön, pengő, 

privatizáció, spontán 

privatizáció, 

kárpótlás jegy 

Személyek: I. 

Károly, I. Mátyás, 

Nagylucsei Orbán,  

Ernuszt Zsigmond 

Kronológia: 1492, 

1335, 1458-90, 

1921-31, 

Topográfia:  

Néhány Hanza város 

( pl.Hamburg, 

Lübeck, London) 

Amerika, 

Antwerpen, 

Amsterdam, 

Visegrád, Trianon, 

Budapest 

Legyen képes 

kiegészíteni 

szemléltető ábrát, 

térképvázlatot, 

táblázatot, grafikont, 

diagramot a hiányzó 

információval. 

Legyen képes forrás 

alapján 

meghatározni, 

történelmi 

jelenségekhez 

kapcsolni történelmi 

fogalmakat. 

Legyen képes 

azonosítani 

térképvázlaton jelölt 

földrajzi 

helyeket. 

 

Legyen képes 

feltételezéseket 

megfogalmazni 

történelmi események 

okairól, 

következményeiről és 

azokat indokolni. 

 

Mezőgazdasági 

és ipari termelés , 

kereskedelem a 

kora újkorban 

A nagy földrajzi 

felfedezések 

A  mezőgazdaság tőkés 

átalakulása 

A világgazdaság 

kialakulása 

Magyarország 

gazdasága a XIV-

XV. században 

I.Károly gazdasági 

intézkedései, Mátyás 

gazdaságpolitikája 

A trianoni 

békediktátum 

gazdasági 

hatásai 

A Bethleni- 

konszolidáció 

A gazdasági 

rendszerváltás 

Magyarország 

gazdasági átalakulása 

 19989 után 

–  

TÉMAKÖR: Népesség, település, életmód 

–  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Erdély etnikai 

helyzete a XV-

XVI. században 

A Budai Nagy Antal –

féle parasztfelkelés és 

következményei- a 

kápolnai unió 

Fogalmak:  

kápolnai unió, 

 az erdélyi három 

nemzet, 

betelepülés, 

betelepítés, 

migráció, belső 

vándorlás,pámszlávi

zmus, 

dákoromán,egy 

politikai 

nemzet,asszimiláció, 

nemzetiségi 

törvény,vörös 

térkép,Lex Apponyi 

Kronológia: 

1447, 1868, 1910 

Személyek: Budai 

Nagy Antal, Mária 

Terézia, II. József, 

Avram Janku, 

Apponyi Albert,T. 

G. Msaryk, 

Benes,Hlinka 

Topográfia:  

Kápolna, Kolozsvár, 

Brassó, 

Nagyszeben,, 

Bácska, Bánát, 

Máramaros,Nagyeny

ed, Karlóca, 

Liptószentmiklós, 

Balázsfalva, 

Csernova 

- Legyen képes 

megnevezni a 

történelmi háttérre 

utaló tartalmi 

elemeket, műfaji, 

nyelvi sajátosságokat 

a forrás elemzése és 

értelmezése során. 

Legyen képes 

megkülönböztetni, 

összehasonlítani a 

történelmi fogalmak 

jelentésváltozatait. 

Legyen képes 

azonosítani 

térképvázlaton jelölt 

földrajzi 

helyeket. 

 

Tudjon önálló 

kérdéseket 

megfogalmazni 

történelmi események 

okairól és 

következményeiről. 

Legyen képes 

összehasonlítani 

történelmi események 

okait, 

következményeit és a 

résztvevők szándékait, 

és rámutatni a 

közöttük levő 

összefüggésekre 

Erdély etnikai 

helyzete a XVII-

XVIII. században 

Török pusztítások 

Erdélyben-  a 

magyarság pusztulása, a 

kieső munkaerő pótlása 

a betelepülő 

etnikumokkal 

Magyarország 

etnikai viszonyai 

a XVIII. 

században 

Betelepülés, betelepítés 

a XVIII. században, a 

zsidóság és a cigányság 

megjelenése  a Magyar 

Királyságban 

A reformkor 

etnikai viszonyai 

A magyarországi 

nemzetiségek  öntudatra 

ébredése, a nemzeti 

öntudat megjelenése 

A dualizmus 

korának etnikai 

viszonyai 

A nemzetiségek 

helyzete és aránya a 

szabadságharc után 

A dualizmus változó 

etnikai viszonyai 

A kivándorlás 

Budapest mint 

olvasztótégely 

–  

TÉMAKÖR: Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek  

–  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Államalapítás,az 

új rend 

megszilárdítása 

Géza fejedelem  Fogalmak:  

szeniorátus, 

primogenitura, 

kereszténység 

Legyen képes 

megnevezni a 

történelmi háttérre 

utaló tartalmi Az Anjou- kor  Nagy Lajos  
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A középkor 

kultúrája 

A középkori oktatás és 

a korstílusok 

kilenced, 

egy és ugyanazon 

nemesség elve, 

ősiség, 

egyetemek, hét 

szabad művészet,, 

romanika,gótika, 

barokk, reneszánsz, 

felségsértési perek, 

liberalizmus,felvilág

osodás, jogok, 

alkotmány, 

Alaptörvény, 

egyenlőség-

egyenlőtlenség, 

szegénység 

Személyek: Géza, 

Sarolt, Vajk,I. Lajos, 

Bocskai István, 

Belgiojoso, Basta, 

Rudolf,Wesselényi 

Ferenc, Zrínyi Péter, 

Frangepán Ferenc, 

Kronológia:  

972-997, 1351, 

1591-1606, 1949, 

1989, 2011, 

Topográfia:  

Esztergom, 

Quedlinburg, 

Visegrád, 

Gyurgyevó. 

Mezőkeresztes, 

Zsitvatotok, Bécs, 

 

elemeket, műfaji, 

nyelvi sajátosságokat 

a forrás elemzése és 

értelmezése során. 

Legyen képes 

kiegészíteni 

szemléltető ábrát, 

térképvázlatot, 

táblázatot, grafikont, 

diagramot a hiányzó 

információval. 

- Legyen képes 

táblázatba rendezni 

eseményhez vagy 

eseménysorhoz 

kapcsolódó adatokat. 

Legyen képes 

analógiákat keresni 

történelmi 

eseményhez megadott 

szempontok szerint, és 

választását indokolni. 

- Legyen képes 

áttekinteni történelmi 

jelenségek változásait 

hosszabb időtávon. 

 

 

 

 

 

Rendi törekvések 

a XVII- XVIII. 

században 

A 15 éves háború, 

A Bocskai- 

szabadságharc, 

A Wesselényi- féle 

főúri összeesküvés és 

hatása 

Emberi jogok és 

jogegyenlőség 

Liberalizmus, 

A felvilágosodás,  

Az emberi és polgári 

jogok kialakulása, 

A magyar alkotmány, 

Alaptörvény 

 

Társadalmi kérdések a 

mai Magyarországon 

–  

TÉMAKÖR: Politikai berendezkedések a modern korban  
–  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor Széchenyi és Kossuth  

politikai programja 

Fogalmak:  

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

reformkor, 

jobbágykérdés, 

- Legyen képes 

történelmi 

jelenségeket 

értelmezni és 

értékelni 

Az áprilisi 

törvények 

Az áprilisi törvények  

ENSZ Az ENSZ működése 
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Európai Unió Az EU előzményei,, 

létrejötte, működése 

örökváltság,Hitel, 

Világ, Stádium,Pesti 

Hírlap, polgári 

átalakulás, ENSZ, 

Közgyűlés, 

Biztonsági Tanács,  

Maastrichti 

egyezmány, 

Schengeni 

egyezmény,  

Lisszaboni 

egyezmény, 

köztársasági elnök, 

országgyűlés, 

Kronológia: 

1830-1848,  

1848. április 11. 

1945 

1992. 

1990. 

Személyek:  

Széchenyi István, 

Wesselényi Miklós, 

Kossuth Lajos,  

V. Ferdinánd,  

Antall József, Göncz 

Árpád 

Topográfia:  

Pest, Bécs, San 

Francisco, Brüsszel, 

Strassbourg, 

történelmi 

kulcsfogalmak 

felhasználásával. 

Legyen képes 

besorolni konkrét 

jelenségeket általános 

fogalmi kategóriákba 

A magyar közjogi 

rendszer 

átalakulása a 

rendszerváltás 

után 

A  demokratikus 

Magyarország 

létrejötte, a választási 

rendszer, a 

legfontosabb 

intézmények, a 

köztársasági elnök ls 

feladatai, az 

országgyűlés 

–  

TÉMAKÖR: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák  
–  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori 

államberendezke

dések 

Az athéni állam 

Caesar egyeduralmi 

kísérlete 

Fogalmak:  

polisz, démosz, 

cserépszavazás. 

sztratégosz, 

népgyűlés,  

triumvirátus 

optimata, néppárti,  

demokrácia, 

brahmanizmus, 

buddhizmus, 

- Legyen képes 

megnevezni a 

történelmi háttérre 

utaló tartalmi 

elemeket, műfaji, 

nyelvi sajátosságokat 

a forrás elemzése és 

értelmezése során. 

Legyen képes forrás 

alapján 

A világvallások brahmanizmus, 

buddhizmus, zsidó 

vallás, kereszténység, 

iszlám 

A középkori 

egyház 

a nyugati és a keleti 

kereszténység, 

szerzetesrendek 
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A reformáció és a 

katolikus 

megújulás 

A reformáció létrejötte 

és az ellenreformáció 

judaizmus, 

kereszténység, 

monoteizmus, 

politeizmus,, 

szkizma, 

ortodox, katolikus, 

eretnek, szerzetes, 

ferences domonkos, 

pálos, jezsuita, 

búcsúcédula, tridenti 

zsinat,Biblia,   

kommunizmus, 

diktatúra, 

vezérkultusz,terror, 

propaganda, 

megfélemlítés, 

ellenségkép, 

antiszemitizmus, 

anidemokratikus 

Kronológia: 

Kr. e. V. század,  

Kr.e. 60, 

Kr. e. 48-44, 

1054 

1517. október 30. 

1555 

1924, 1933,  

Személyek:  

Periklész, Szolón, 

Kleiszthenész, 

Caesar, Crassus, 

Pompeius, 

Buddha, Siva, 

Brachma, Mohamed, 

Jézus, Mózes, 

Ábrahám 

Nursiai Szent 

Benedek, Assisi 

Szent Ferenc, 

Boldog Özséb, 

Loyola Szent Ignác, 

Luther Márton, 

Kálvin János,Szervét 

Mihály, Hitler, 

Sztálin, Goebbels, 

Göring, Trockij 

Topográfia:  

Athén, Róma, 

Attika, Itália,  

meghatározni, 

történelmi 

jelenségekhez 

kapcsolni történelmi 

fogalmakat. 

Tudja felsorolásból 

kiválasztani a 

jelentős magyar és 

egyetemes történelmi 

személyiségek 

kortársait. 

- Legyen képes 

állításokat 

megfogalmazni 

valamely jelenkori 

esemény történelmi 

előzményeivel 

kapcsolatban. 

Tudjon önálló 

kérdéseket 

megfogalmazni 

történelmi események 

okairól és 

következményeiről 

 

Tudjon 

feltételezéseket 

megfogalmazni és 

azokat indokolni a 

földrajzi környezetnek 

az egyes civilizációk 

kialakulásában játszott 

szerepéről. 

Legyen képes 

kiegészíteni 

szemléltető ábrát, 

térképvázlatot, 

táblázatot, grafikont, 

diagramot a hiányzó 

információval. 

 

A két világháború 

közötti diktatúrák 

és ideológiájuk 

sztálini diktatúra, náci 

Németország 
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Rubicon, 

Pharszalosz, Róma, 

Bizánc, Monte 

Cassino, Pilis, India, 

Palesztina, 

Wittenberg. 

Wartburg, Augsburg 

–  

TÉMAKÖR: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés  

–  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A II. világháború Az Európán kívüli 

frontok 

Fogalmak:  

holokauszt, 

népirtás,soá,  

békaugrás 

hadművelet, Sivatagi 

róka, háborús 

bűnösök,  

fegyveres 

semlegesség, doni 

katasztrófa, 

hidegháború, fultoni 

beszéd, vasfüggöny 

Marshall segély,  

vietnámi háború, 

 a nagy menetelés, 

kulturális 

forradalom, 

a nagy ugrás,  

Kronológia:  

1938-1945 

1941. április 11. 

1945. április 4. 

1947. 

Személyek:  

Hitler, Sztálin, 

Rommel, 

Eisenhower, 

Montgomery,Teleki 

Pál, Jáhny  

Gusztáv, Churchill,  

Hruscsov, Kennedy,  

Topográfia:  

- Legyen képes 

megnevezni a 

történelmi háttérre 

utaló tartalmi 

elemeket, műfaji, 

nyelvi sajátosságokat 

a forrás elemzése és 

értelmezése során 

. - Legyen képes 

kifejteni megadott 

források alapján, hogy 

azok hogyan tükrözik 

a bemutatott személy 

vagy esemény 

megítélését. 

Legyen képes forrás 

alapján 

meghatározni, 

történelmi 

jelenségekhez 

kapcsolni történelmi 

fogalmakat. 

Legyen képes 

azonosítani 

térképvázlaton jelölt 

földrajzi 

helyeket. 

Legyen képes 

felismerni és 

bemutatni több 

korszakon átívelő 

változást, fejlődést. 

 

A II. világháború A holokauszt és a 

polgári áldozatok 

A II. világháború 

Magyarországon 

Magyarország háborúba 

sodródása és a dicstelen 

végjáték 

A kétpólusú 

világrend 

A hidegháború és a kis 

hidegháború- helyi 

konfliktusok 

A harmadik világ Kína, Japán és India 

A feltörekvő 

„kistigrisek”, 
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El Alamein, Perl 

Harbour, Kwai 

folyó, Don 

kanyar,Auschwitz, 

Fulton,  

 

Tervezett tevékenységek: 

Korábbi írásbeli érettségi feladatok megoldása, ezzel az egyes feladattípusok begyakorlása. 

Források elemzése, a különböző forrástípusok megismerése. 

Egy-egy téma önálló feldolgozása és bemutatása. 

 

 

 

 

 

Történelem emelt szint 
A tantárgy célja, feladata 

 Az egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése.  

 A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modernkori 

egyetemes történelemre. 

 A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és 

árnyalt gondolkodás. 

 A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések 

felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek megerősödése) 

és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, 

ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

 A XIX-XX. század kisebb korszakai megnevezésének, illetve egy-egy korszak főbb 

jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, összefüggéseinek ismerete. 

 A magyar történelem főbb csomópontjainak ismerete. Képesség e bonyolult 

történelmi folyamat meghatározó összefüggéseinek megértésére, szereplőinek 

beazonosítására, valamint egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 

bemutatására, elemzésére. 

 Az új- és modernkori egyetemes és magyar történelem meghatározó eseményeinek, 

évszámainak, történelmi helyszíneinek ismerete. Képesség összefüggéseket találni 

a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, 

melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

 Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felismerése, 

több szempontú értékelése. 

 Annak felismerése, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi 

személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, képesség 

saját értékítélet megfogalmazásakor a közösség hosszútávú nézőpontját alkalmazni.  

 A demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségek 

felismerése, Képesség a demokratikus berendezkedés működési nehézségeinek és a 

jogállamiságot veszélyeztető jelenségeknek a felismerésére és azok elemzésére. 

 A nemzeti öntudatra és aktív állampolgárságra nevelés. 

 A hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyek felismerése. 
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 Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek ismerete, Magyarország politikai 

rendszere legfontosabb intézményeinek ismerete, a választási rendszer 

működésének megértése. 

 Képesség… 

o … egy előadás önálló jegyzetelésére  

o … ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 

szaktudományi munkákból.  

o … az internet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 

etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében.  

o … történelmi oknyomozás megszervezésére.  

o …. különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összehasonlítani a 

narráció módja alapján.  

o … a különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából.  

o … történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző 

szempontokból.  

o …. erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni.  

o … önálló vélemény megfogalmazására társadalmi, történelmi 

eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről.  

o … mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, 

a meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is.  

o … történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a 

bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából.  

o … összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és 

funkcionális szempontok alapján.  

o …. értékrendek összehasonlítására, saját értékek tisztázására, a társadalmi-

történelmi jelenségek értékelésére az értékrendek alapján.  

o … történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai 

kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

o … a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek 

és jelentőségének a bemutatására példákkal.  

o … a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a 

változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) 

hátterének feltárására. 

o ... a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának 

szakszerű használatára,  

o … a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága melletti 

érvelésre. 

 Tegyen sikeres emeltszintű történelem érettségit. 

 

11. évfolyam/heti 2 óra/ 36 hét/72 óra Emelt szint (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi 

technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

1. A történelem forrásai  
Órakeret 16 óra 

2. Az ókor és kultúrája 
Órakeret 12 óra 
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3. A középkor Órakeret 10 óra 

4. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 
Órakeret 12 óra 

5. Szellemi, társadalmi és politikai változások a koraújkorban 
Órakeret 10 óra 

6. Magyarország a Habsburg Birodalomban 
Órakeret 9 óra 

7. Önálló projektmunka bemutatása Órakeret 3 óra 

Összesen: 72  óra 

 

Tematikai egység 1. A történelem forrásai 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Könyvtárak és múzeumok alap szintű ismerete: városi és országos 

intézmények helye, szolgáltatásaik. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kulturális intézmények iránti érdeklődés felkeltése, a hagyományos és 

digitális ismeretszerzési formák jelentőségének megismertetése, a 

projektmunka módszertanának elsajátítása 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Bevezető óra: a történelem 

szerepe életünkben, a tanulói 

motiváció felmérése 

 

Könyvtári óra; szakirodalom és 

forrás használat. 

 

Levéltári óra; levéltárak szerepe, 

működése, források keresése, 

forráskritika. 

 

Múzeumi óra; ismerkedés a 

régészettel és a muzeológusi 

munkával. 

 

Internetes óra: Kereső program 

használata történelmi kutatásban, 

fontosabb történelemmel 

kapcsolatos webhelyek 

 

A történelem segédtudományai 

 

Kronológia és történeti földrajz 

 

Kutatásmódszertani óra: a 

források fellelése, értékelése, 

feldolgozása, a dolgozatírás 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése.  

 

Kommunikáció: 

 Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján.  

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló források 

értelmezése.  

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból.  

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

oklevelek, hanganyagok, 

Földrajz: 

térképolvasás 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás 

 

Matematika: a 

számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, 

hónap, év, évtized, 

évszázad). 
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tartalmi és formai kritériumai, 

projektfeladat kiadása 

 

filmek vizsgálata a történelmi 

hiteleség szempontjából.  

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása.  

 

Projektfeladat: Az aktuális 

érettségi időszak egy szabadon 

választott témakörének projekt 

formában történő egyéni 

kidolgozása. 

 

A projekt végeredménye 

 vagy egy hagyományos 

esszé, 8-10 

szövegszerkesztett oldal 

formájában,  

 vagy egy PPT bemutató, 

amely 25-30 diából, és a 

nyomtatott formában csatolt 

15 perc terjedelmű 

kísérőszövegből áll,  

 vagy egy A2 méretű tabló, 

amelyhez  nyomtatott 

formában 15 perc terjedelmű 

kísérőszöveget kell csatolni 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték.  

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

forráskritika,  

Fogalmak, 

adatok 

kronológia, történeti földrajz 

 

 

Tematikai egység 2. Az ókor és kultúrája 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az athéni demokrácia intézményei, működése. 

A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a köztársaság 

korában. 

A kereszténység főbb tanításai. 

A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás 

eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és azok egyénekre és 

közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A közügyekben való 

részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a szépség és jóság 

antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek megóvásának 

szükségessége.  

Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Birodalomszervezési elvek 

megismerése.  

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági 

élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Tudja, hogy az 

antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, 

lássa az európai civilizációra gyakorolt hatását. A zsidó gyökerekből is 

táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá szerveződésének 

megismerésén keresztül felismeri annak civilizációformáló szerepét, 

valamint hatását a későbbi korok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 

 

A folyamvölgyi civilizációk 

vallási és kulturális jellemzői 

 

      A spártai állam 

 

     Az ókori görög filozófia  

 

Augustus principátusának 

jellemző vonásai 

 

A kereszténység történetének 

fontosabb állomásai a 

keletkezéstől az államvallássá 

válásig. (pl. páli fordulat, 

üldöztetés, milánói ediktum, 

niceai zsinat). 

 

Ismétlés, projektelőrehaladás 

megbeszélése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról fennmaradt 

források csoportosítása 

különböző szempontok 

szerint.) 

 Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése  

 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése.  

 Társadalmi csoportok, 

intézmények működésének 

összehasonlítása.  

 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával szerzett 

ismeretek alapján.  

 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi 

események időrendbe állítása. 

Földrajz: 

kontinensek, 

térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Bibliai 

történetek, az írás 

kialakulása, 

jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

 

Etika; filozófia: A 

kereszténység 

története. Az európai 

civilizáció és kultúra 

zsidó-keresztény 

gyökerei. 
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(Pl. ókori keleti civilizációk 

ábrázolása idővonalon.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

térképekről. (Pl. Egyiptom 

területi változásai.) 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló 

ismeretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság 

államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. gazdaság, 

gazdálkodás a 

császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a 

görög és a római mindennapi 

élet összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hiteleség szempontjából. (Pl. 

Róma alapítása, Jézus élete.) 

 Feltevések megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Caesar 

és Augustus intézkedései, 

Constantinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszámoló készítése 

népszerű tudományos 

irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- és 

tévéműsorokból. (Pl. a 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. hasonló 

tartalmú görög és római 
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események kronológiai párba 

állítása.) 

 Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása. (Pl. a kereszténység 

terjedése 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték.  

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus.  

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, helóta, filozófia, hellenizmus, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, triumvirátus, 

principatus, limes, colonus, dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia, egyház, 

püspök, zsinat,  

Személyek: Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 

istenek, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál 

apostol, Constantinus,  

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Alexandria, Róma, 

Actium, Pannónia, Konstantinápoly,  

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 753 

(Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 (a köztársaság létrejötte), 

Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), 313 (a milánói 

ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugatrómai Birodalom bukása).  

 

Tematikai egység 3. A középkor 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben. 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. A világvallások 

civilizációformáló szerepe. 

A középkori város jellemzőinek bemutatása. A középkori kereskedelem 

sajátosságai. 

Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a mindennapokban. A 

romantika és a gótika főbb stílusjegyei. 

Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-XVI. 

században. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi expanzióban, 

az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységének azonosítása, 

távlatos jelentőségének megértése. Az egyéni érdekeltség kiterjedése, a 

hatalommegosztás elvének megjelenése az egyházi és világi, illetve a 

központi és helyi hatalom között mint meghatározó európai fejlődési 

mozgatórugók értékelése. A városokat megillető közösségi 

szabadságjog, kiegészülve az önkormányzatisággal, az ott élők számára 

fontos értékként jelent meg.  

A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a középkori 

városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern európai 

civilizációban. A rendiség azonosítása mint a modern állam középkori 

gyökere. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának 

felismerése. Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióinak különböző 

szempontok alapján történő összehasonlítása. A keresztény és az iszlám 

világvallás civilizációformáló szerepének tudatosítása. A középkori 

keresztény vallásos világkép módosulásának nyomon követése a 

történelem során. A humanizmus örökségének kimutatása a modern 

ember gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis szerepének 

értékelése az emberi civilizációban. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A Frank Birodalom 

történetének főbb állomásai  

 

A középkori művelődés: a 

szerzetesség, az egyetemi oktatás 

jellemzői, a skolasztika,  

humanizmus és a reneszánsz  

 

A rendi állam kialakulása és 

működése Angliában és 

Franciaországban. 

 

Az Oszmán Birodalom jellemző 

vonásai és társadalmi háttere  

 

Ismétlés, projektelőrehaladás 

megbeszélése 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés 

szaktudományi munkákból. 

(Pl. a feudalizmus 

terminológiája.) 

 Információk önálló 

rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása.  

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az egyház mindennapi 

életet szabályozó 

előírásainak betartása.) 

 Ismeretszerzés 

grafikonokból, diagramokból. 

(Pl. Európa lakosságának 

becsült növekedését bemutató 

diagram kapcsán.) 

 Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Jeanne 

d’Arc életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló 

megfogalmazása. (Pl. az 

Földrajz: Európa 

természeti adottságai, 

az arab világ földrajzi 

jellemzői, 

világvallások, arab 

földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis 

jégkorszak 

Európában. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: lovagi 

költészet, 

vágánsköltészet, 

Boccaccio, Petrarca. 

 

Etika: hit és vallás, a 

világvallások 

emberképe és erkölcsi 

tanításai, az 

intolerancia, mint 

erkölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra: 

bizánci művészet, 

román stílus, gótika, 

reneszánsz (Leonardo, 
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uradalom felépítésével és 

működésével kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Károly portréja 

krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések megfogalmazása 

egyes történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, okairól. 

(Pl. a mezőgazdaság 

fellendülésében szerepet 

játszó tényezők elemzése.) 

 Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori 

ember gondolkodásának 

átélése és megértése.) 

 

Kommunikáció: 

 Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. a hűbéri viszony és 

hűbéri lánc bemutatását 

szolgáló ábra.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. 

valóban nevezhetőek-e a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása utáni évszázadok 

sötét középkornak.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik 

legsajátosabb európai 

intézmény.) 

Michelangelo, 

Raffaello). 

 

Matematika: arab 

számok (hindu 

eredetű, helyi értékes, 

10-es alapú, arab 

közvetítéssel 

világszerte elterjedt 

számírás), arab 

algebra. 

 

Fizika: Arab 

csillagászat (arab 

eredetű csillagászati 

elnevezések, 

csillagnevek, iszlám 

naptár stb.), 

asztrológia és 

asztronómia. 

 

 

Ének-zene: a 

középkor zenéje; a 

reneszánsz zenéje. 
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Tájékozódás időben és térben: 

 Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító időrendi 

táblázat a XIV–XV. sz.-i 

Nyugat-, Közép- és Kelet-

Európa legfontosabb politikai 

eseményeiről.) 

 A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. (Pl. 

az oszmán hódítás fontosabb 

szakaszainak bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. Európa három 

régiójának bejelölése a 

vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, 

kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, inkvizíció, 

eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, skolasztika, egyetem, lovag, 

román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Aquinói 

Szent Tamás, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom,  

Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly 

császárrá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az 

egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly 

elfoglalása). 

 

Tematikai egység 

4. A középkori magyar állam megteremtése és 

virágkora 

 

Órakeret 12 

óra 
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Előzetes tudás 

A honfoglalás.  

A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja források alapján.  

Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége. 

Az Aranybulla.  

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. 

Károly Róbert gazdasági reformjai. 

Hunyadi János harcai a török ellen.  

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az új 

tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 

képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. A 

kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette meg a 

feltételeit a magyar állam megerősödésének és fejlődésének. Az 

országépítés során megjelenő új kihívásokra adott megfelelő válaszaival 

a kor politikai vezetése hozzájárult a társadalmi, gazdasági fejlődéshez, 

amely felerősítette mind a védekező, mind a támadó katonai erőt, 

melynek révén a Magyar Királyság a térség meghatározó államává vált. 

Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény magyar 

állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának 

megismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-európai 

régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton 

összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. 

Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta 

a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

A honfoglaló magyarság 

életmódja 

 

Az új rend megszilárdulása Szent 

László és Könyves Kálmán 

idején. 

 

A magyar társadalom átalakulása 

a 12. század végétől a 15. század 

elejéig (Aranybulla, Nagy Lajos 

törvényei, Zsigmond városi 

törvényei) 

 

Zsigmond király külpolitikája  

 

Hunyadi János törökellenes 

harcai 

 

Ismétlés, projektelőrehaladás 

megbeszélése 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése 

szövegben. (Pl. 

Aranybullában.) 

 Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, 

értelmezése. (Pl. az 

Aranybulla elemzése.) 

– Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

Magna Charta.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját 

vélemény alátámasztására, 

ellenvélemények cáfolására.  

– Kérdések megfogalmazása a 

források megbízhatóságára, a 

szerző esetleges 

Magyar nyelv és 

irodalom: a magyar 

nyelv rokonsága, 

története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar 

nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság 

alapítólevele, Halotti 

beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-

siralom. 

Eredetmondák (pl. 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete, 

Katona József: Bánk 

Bán, Arany János: 

Toldi. 
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elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. (Pl. 

korabeli utazók, krónikaírók 

leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy 

fogalom jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Zsigmond külpolitikája.) 

– Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és 

bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár ostromának 

rekonstruálása magyar és 

török korabeli források 

alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- és 

hanganyagok stb. vizsgálata 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet 

alkotásai [pl. Feszty-körkép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági 

reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi témák 

vizuális ábrázolása. (Pl. a 

magyar társadalom 

változásai az Árpád-korban.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Tanult események, 

jelenségek topográfiai 

helyének meghatározása 

térképen. (Pl. a magyarság 

vándorlásának fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi 

kincs, a honfoglalás 

korát feldolgozó 

képzőművészeti 

alkotások 

megfigyelése, 

elemzése.  

 

 

Informatika: 

forráshasználat, 

hitelesség. 
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ritmusának elemzése. (Pl. A 

kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. nándorfehérvári 

csata.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, 

Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, 

regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, 

úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, 

rendi országgyűlés, 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, 

Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi 

Zsigmond, Hunyadi János,  

Topográfia: Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, 

Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, 

Havasalföld, Moldva, Kassa, Nándorfehérvár, Bécs. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata),  

972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István 

uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 

1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása),  

1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 

1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos 

törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 

1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

Tematikai egység 

5. Szellemi, társadalmi és politikai változások a 

koraújkorban 

 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai térkép alapján.  

Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára és a gyarmatosítás. 

A reformáció főbb irányzatai források alapján (lutheránus, kálvinista). A 

katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása. 
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A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. Az alkotmányos monarchia 

működése. 

A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek 

biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ megértésének 

igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, amely a leigázottak 

szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az azt követő 

gyarmatosítást. Az egyház világi hatalmával való szembefordulás 

nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet megújítása mellett az 

önkormányzatiság kiterjesztésével és a munkaelvűség (hivatásetika) 

meghirdetésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt 

Európára. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket 

és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai régiók eltérő 

fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A tőkés gazdaság 

működési mechanizmusának átlátása. A termelés új szervezeti formái 

társadalomformáló hatásának felismerése. Megismeri az európai régiók 

eltérő fejlődését és egymásra hatását.  

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 

A kapitalista 

világgazdasági rendszer 

kialakulásának kezdetei, 

a legfőbb társadalmi és 

gazdasági folyamatok a 

XVI-XVII. században 

Nyugat-Európában. 

 

Nagyhatalmi 

konfliktusok és vallási 

ellentétek a koraújkori 

Európában (francia-

Habsburg vetélkedés, 

harmincéves háború, 

spanyol örökösödési 

háború, osztrák 

örökösödési háború). 

 

 

A francia 

abszolutizmus XIV. 

lajos korában 

 

Az USA létrejötte és 

alkotmánya 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző típusú 

forrásokból. (Pl. a barokk 

stílusjegyeinek felismerése képek 

alapján.) 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a polgárosult 

angol nemesség és a francia 

nemesség összehasonlítása.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására, ellenérvek 

gyűjtése meghatározott 

álláspontok cáfolására. (Pl. 

forradalom volt-e a XVII. századi 

angliai átalakulás?) 

– A különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése egy-

egy történelmi jelenség kapcsán. 

Földrajz: földrajzi 

felfedezések topográfiai 

vonatkozásai, a holland 

mélyföld, a Naprendszer. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

 

Dráma és tánc: az angol 

reneszánsz színház és 

dráma, 

a francia klasszicista színház 

és dráma. 

 

Vizuális kultúra: a barokk 

stílus. 

 

Ének-zene: a barokk zene. 
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Ismétlés, 

projektelőrehaladás 

megbeszélése 

(Pl. az ipari termelési keretek – 

céh, kiadási, felvásárlási rendszer, 

manufaktúra – összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. 

(Pl. a XVI. századi 

világkereskedelem működése.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. az USA 

berendezkedéséről.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. (Pl. a 

francia királyság térhódítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, 

abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, 

ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, 

puritán, merkantilizmus, felvilágosodás, hatalmi ágak megosztása,  

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, 

Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, Thomas Jefferson, 

George Washington 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár, Philadelphia 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1643-1715 (XIV. 

Lajos uralkodása), 1776. Amerikai függetlenségi nyilatkozat, 1775-1783. 

Amerikai függetlenségi háború, 1787. USA  alkotmánya 

 

 

Tematikai egység 

6. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása. Végvári küzdelmek. 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (pl. három nemzet, vallási 

tolerancia). 
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A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai. A szatmári béke. 

Mária Terézia és II. József reformjai. 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult az 

ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a 

közösségi és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi 

összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai 

polgárság és parasztság művelődésében máig hatóan a reformáció a 

bibliafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a 

megújulása révén jutott jelentős szerephez.  

A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy kiváltó okra 

vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy 

adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A kiemelkedő 

történelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító 

szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének 

megértése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy a 

török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A 

másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú 

következményeinek átlátása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Összetartó és elválasztó erők a 

három országrészben (pl. törökök 

elleni védekezés, gazdaság, 

vallás).  

 

Bethlen Gábor kül- és 

belpolitikája. 

 

A török kiűzésének kérdései és 

Zrínyi Miklós.  

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon 

 

Ismétlés 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés 

szaktudományi munkákból 

(pl. Erdély aranykoráról). 

– Az internet kritikus 

felhasználása történelmi 

ismeretek szerzésére. (Pl. a 

magyarországi oszmán – 

török építészeti emlékekről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása 

a narráció módja alapján.(Pl. 

Brodarics István és Szulejmán 

a mohácsi csatáról.) 

– Feltevések megfogalmazása 

egyes történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, 

okairól. (Pl. Szapolyai 

királyságának szerepe az 

önálló Erdélyi Fejedelemség 

későbbi létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

reformáció kulturális 

hatása; Pázmány 

Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc 

költészet, Mikes 

Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény 

katonaénekek (pl. 

Csínom Palkó). 

 

Földrajz: a természeti 

környezet változása a 

török korban. 

 

Matematika: 

képzeletben történő 

mozgatás (pl. 

átdarabolás 

elképzelése; testháló 

összehajtásának, 

szétvágásoknak az 
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– Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. kép alapján váralaprajz 

elkészítése.) 

– Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, 

továbbfejlesztése. (Pl. az 

ország előtt 1526-ban álló 

alternatívák megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi 

témákról. (Pl. a török uralom 

hatása Magyarország 

fejlődésére címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az egyetemes és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. Bethlen hadjáratai és a 

harmincéves háború 

eseményei között.) 

– A történelmi tér 

változásainak leolvasása 

különböző térképekről. (Pl. 

az ellenreformáció 

térnyerésének nyomon 

követése.) 

elképzelése; testek 

különféle 

síkmetszetének 

elképzelése). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

labanc, vallási türelem, reformáció, ellenreformáció, református, 

evangélikus, katolikus, jezsuiták,  

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó 

István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, 
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Pázmány Péter, Apáczai Csere János, Zrínyi Miklós (a költő és 

hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, 

Sárospatak, Nagyszombat. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 

(Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger 

sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1568. tordai 

országgyűlés,  1591–1606 (a tizenöt éves háború, a bécsi béke), 1664 

(Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda 

visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke),  

 

 

Tematikai egység 

 
7. Önálló projekt munka II: bemutatás 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
készség szintű számítástechnikai alapismeretek, megfelelő szóbeli 

kommunikációs készség 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az önálló, egyéni kreativitáson alapuló szellemi tevékenység 

kritériumainak az elsajátítása. 

Az emelt szintű szóbeli vizsgára való felkészülés 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 

A tanulók a tanárral történő 

előzetes konzultáció után 15 

perc terjedelmű teljesen önálló 

előadásban ismertetik 

munkájukat. 

Az egymástól történő tanulás, 

ismeretszerzés módozatainak 

megismerése. 

 

A projekt végeredménye 

• vagy egy hagyományos 

esszé, 8-10 szövegszerkesztett 

oldal formájában,  

• vagy egy PPT bemutató, 

amely 25-30 diából, és a 

nyomtatott formában csatolt 15 

perc terjedelmű kísérőszövegből 

áll,  

• vagy egy A2 méretű tabló, 

amelyhez  nyomtatott formában 

15 perc terjedelmű 

kísérőszöveget kell csatolni 
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12. évfolyam/heti 2 óra/ 36 hét/72 óra Emelt szint (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi 

technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

 

8. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus 

kora Órakeret 11 óra 

9. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 
Órakeret 13 óra 

10. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Órakeret 16 óra 

11. Magyarország története az első világháborútól a második 

világháborús összeomlásig Órakeret 11 óra 

12. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 
Órakeret 11 óra 

13. Érettségire készülés 
Órakeret 10 óra 

Összesen: 72 óra 

 

 

 

Tematikai egység 

8. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az 

imperializmus kora 

 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. Az 

alkotmányos monarchia válsága és bukása. 

Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, 

közlekedés) és néhány találmánya. Az ipari forradalom teremtette 

ellentmondások (pl. környezetszennyezés, életmódváltozás, a nyomor 

kérdése). 

Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása.  

Németország nagyhatalommá válása.  

A balkáni konfliktusok okai. 

A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása.  

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó 

szolgálatát, amely szélsőséges formájában a népboldogítás zsarnoki, 

terrorisztikus eszközeinek alkalmazását is eredményezte. 

A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv 

általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok 

gyakorlásának kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a korszakban 

a társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve bontakozik ki. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 

hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a 

termelési formák átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a 
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népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 

létszámának növekedését eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult 

politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus – jellemzőit, és átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is 

léteznek. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 

 

A napóleoni 

háborúk fordulópontjai 

(pl. Moszkva, Lipcse).  

 

A nagyhatalmi 

együttműködés céljai 

és rendszere a bécsi 

kongresszus nyomán. 

 

Az ipari forradalom 

társadalmi hatásai (pl. 

városiasodás, 

demográfiai robbanás)  

 

     Az egységes 

Németország létrejötte 

és nagyhatalommá 

válása 

 

    Gyarmatok és 

gyarmattartók a 

századfordulón. 

 

Ismétlés 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

a tömegek bekerülése a 

politizálásba.) 

– Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom 

találmányai és jelentőségük.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. a 

munkásmozgalom kialakulása.) 

– Történelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források 

elemzése, összefüggések 

felderítése. (Pl. a Napóleon 

schönbrunni kiáltványának 

elemzése.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

hatalommegosztás elvének 

ábrája.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása 

népszerű tudományos 

irodalomból, (Pl. a 

szabadkőművesség 

témájában.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. gyarmati 

területek) 

Magyar nyelv és irodalom: a 

felvilágosodás és a romantika,  

 

Vizuális kultúra: 

klasszicizmus és romantika. 

 

Ének-zene: Marseillaise. 

 

Fizika: hőerőgépek, a 

teljesítmény mértékegysége 

(watt). 

 

Erkölcstan; etika: 

Állampolgárság és nemzeti 

érzés. A szabadság rendje: 

jogok és kötelességek. 

Magánérdek és közjó. 

Részvétel a közéletben. A 

társadalmi igazságosság 

kérdése. 

 

Földrajz: urbanizációs 

folyamatok és hatásaik. 

 

 

Biológia-egészségtan: 

védőoltások (az immunológia 

tudományának kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a modern 

nyilvánosság kialakulása. 
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– Események, történetek 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

Napóleon visszatérése.) 

– Esszé írása történelmi, 

filozófiai kérdésekről (Pl. a 

„Mi viszi előre a világot? 

Forradalom vagy szerves 

fejlődés” témájában.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Események időrendbe állítása. 

(Pl. a 1848-as forradalmak.) 

– A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. 

Lengyelország felosztása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: szabad verseny, alkotmány, nacionalizmus, liberalizmus, 

konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció, 

monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, 

városiasodás, emancipáció, szakszervezet, keresztényszocializmus, 

szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, 

keleti kérdés 

 

Személyek: Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx, III. Napóleon, 

Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Viktória királynő, XIII. Leó 

 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, Waterloo, 

Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna,  

Elzász-Lotaringia, Balkán 

Kronológia: 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak 

Európában), 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–65 

(az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a 

Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 

1907 (a hármas antant létrejötte) 
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Tematikai egység 

9. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása 

Magyarországon Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

A pesti forradalom eseményei. Az áprilisi törvények. 

A kiegyezés megszületésének okai. A kiegyezés tartalma és értékelése. 

Az átalakuló társadalom sajátosságai. Nemzetiségek a dualizmus 

korában. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint az 

európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Ezek 

nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok 

meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a 

nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a 

polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E 

célok megvalósítása állítja középpontba azokat a nagyformátumú 

politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a 

közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állítják 

a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és 

szabadságharc idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely 

számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója képes leverni. 

Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó 

államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot célzó, 

reformkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári Magyarország 

megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar polgári 

nemzeteszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a reformkor 

jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi eseményeknek. A 

magyar és az egyetemes történelem összefüggéseinek átlátása. A 

reformkor nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat 

kialakítása. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

 

A rendi 

országgyűlés és a 

megyerendszer 

működése a 

reformkorban  

 

A nemzeti érzés 

megerősödése a 

magyarság és a 

nemzetiségek 

körében a 

reformkorban 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

a nemesi életszemlélet 

megismerése Pulszky Ferenc 

műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

Magyar nyelv és irodalom: A 

felvilágosodás és a reformkor 

irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti 

színjátszás kezdetei. 

 

Dráma és tánc: a XIX. századi 

magyar színház és dráma 

néhány alkotása: Katona József: 

Bánk bán, Vörösmarty Mihály: 

Csongor és Tünde. 

 

Vizuális kultúra: klasszicizmus 

és romantika. 
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Népek, 

nemzetiségek az 

1848-49 forradalom 

és szabadságharcban 

 

A polgári állam 

kiépülése 

Magyarországon 

(közigazgatás, 

közegészségügy, 

iskolahálózat).  

 

Életmód és 

társadalom a 

dualizmus 

Magyarországán. 

 

 

Budapest 

világvárossá fejlődése 

Ismétlés 

 

 

feltevések megfogalmazása 

viselkedésük mozgatórugóiról. 

(Pl. Széchenyi István, Görgey 

Artúr.) 

– Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

Németh László Az áruló című 

történeti drámája.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, 

összefüggések felderítése. (Pl. 

Széchenyi programja a 

Stádium 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a reformkori 

rendi országgyűlés felépítése 

és a törvényhozás menete.) 

– Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi 

és Kossuth vitája.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1848-as forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

 Események időrendbe állítása. 

(Pl. a pesti forradalom 

eseményei.) 

Ének-zene: Himnusz, Szózat, 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – 

a nemzeti opera születése, Liszt 

Ferenc. 

 

Földrajz: Magyarország 

természeti adottságai, 

folyamszabályozás. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, 

cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, 
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közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, nemzetőrség, áprilisi törvények, 

felelős kormány, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, 

tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, kiegyezés, dualista monarchia, 

közös ügy, gazdasági kiegyezés, nemzetiségi törvény, horvát-magyar 

kiegyezés, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, 

kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, 

polgári házasság, népoktatás, millennium 

 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, 

Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, 

Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza 

István, Jászi Oszkár, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar 

 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos, 

Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, Bosznia-Hercegovina 

 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 

reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv 

államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. 

április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 

1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség 

kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a 

világosi fegyverletétel), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 

1868 (a nemzetiségi törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza 

Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a 

millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai 

válság). 

 

 

Tematikai egység 
10. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak 

elemzése. 

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. 

A náci Németország legfőbb jellemzői. A náci ideológia és propaganda. 

A bolsevik hatalomátvétel körülményei. A sztálini diktatúra legfőbb 

jellemzői. 

A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. A 

holokauszt. 

Az ENSZ létrejötte, működése.  

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (pl. Korea, Kuba, Szuez). 

A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. Rendszerváltozás Kelet-Közép-

Európában. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeri a modernizáció folyamatát a múlt század 20-as éveitől máig.   

Képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és 

fontosabb fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető 

okokat; 

Össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista 

szovjet blokk politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a 

hidegháború időszakát, bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az 

európai kommunista rendszerek összeomlását; 

Bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, 

Kína és a közel-keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa 

előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. Fő 

morális célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) 

esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus értékek 

ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt 

megítélése. 

A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában 

vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul bennük a 

környezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári magatartás 

lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismerik 

a társadalom egészének érdekeit. Tisztában vannak az EU szerepével, és 

reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az 

integráción belül. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

 

Életmód és mindennapok a 20. 

század első felében. A 

világgazdasági válság és a New 

Deal. 

 

Az olasz fasizmus jellemzői.  

Tekintélyuralmi rendszerek 

bemutatása Közép-Európában és 

a Balkánon. 

 

A második világháború főbb 

hadi és diplomáciai eseményei. 

 

Nemzetközi konfliktusok a 

hidegháború idején (berlini 

válság, Korea, Kuba, Vietnam). 

 

A gyarmati rendszer felbomlása 

Indiában. A Kínai 

Népköztársaság létrejötte 

 

A közel-keleti helyzet 

összetevői, az izraeli állam. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. 

haditudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, képek, 

plakátok, karikatúrák 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

a második világháború 

plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. hadicélok, 

haditervek – békecélok, 

Földrajz: Európa 

domborzata és 

vízrajza. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Móricz 

Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits 

Mihály háborús 

versei. 

 

Kémia: hadászatban 

hasznosítható vegyi 

anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a 

mindennapi életre. 
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Az európai integráció főbb 

állomásai (bővülés és mélyülés). 

 

A tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban.  

békeelvek, és ezek 

megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

hidegháború hatásai.) 

 Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. a gyarmati 

konfliktusok kezelési módjai) 

 Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. valamelyik 

második világháborús 

csúcstalálkozó) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a háború kiemelkedő 

eseményeinek időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. 

a felszabadult gyarmatok.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, Dawes-terv, tőzsde, 

túltermelési válság, New Deal, propaganda, Berlin-Róma tengely, 

antikomintern paktum, domínium, tekintélyelvű állam, magaskultúra, 

tömegkultúra, háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, partizán, totális 

háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta 

koalíció, Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, 

Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), 

berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma. 
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Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 

Gandhi, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De 

Gaulle, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brezsnyev, 

Reagan, Gorbacsov 

 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

Moszkva, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 

Kurszk, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, NSZK, NDK, Izrael, Kuba, 

Korea, Vietnam, az EU tagállamai 

 

Kronológia: 1919 (a versailles-i béke), 1922 (fasiszta hatalomátvétel 

Olaszországban), 1924 (a Dawes-terv), 1929–1933 (a világgazdasági 

válság), 1936 (Berlin-Róma tengely, Antikomintern Paktum), 1939. 

augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 1939. 

szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a 

második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 

Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini 

csata), 1943 (véget ér Sztálingrád ostroma, kurszki csata), 1944. június 6. 

(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a 

jaltai konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. 

augusztus 6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán 

fegyverletételével véget ér a második világháború), 1945 (az ENSZ 

létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a Kominform állásfoglalása, a párizsi 

béke, India függetlensége), 1948 („a fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 

(az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, 

a szovjet atombomba), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi 

válság,), 1957 (a Római Szerződések), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin 

űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1964–1973 (a vietnami háború), 

1967 (a „hatnapos háború”),  1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 

(terrortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam az EU-ban) 

 

 

 

Tematikai egység 

 

11. Magyarország története az első világháborútól a 

második világháborús összeomlásig Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között. 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni 

harcokban. 

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  

A holokauszt Magyarországon (pl. zsidótörvények gettósítás, deportálás). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

   A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített 

magyarság helyzetének megértése, segítésének tudatosítása. A Trianont 

követő bel- és külpolitikai helyzetből való kilábalás eredményeinek 
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felismerése, a szellemi honvédelem és nemzetépítés szükségességének 

elfogadása, valamint a területi revíziós igények szükségességének etnikai 

indoklása a korszakra vonatkozóan. Szélsőségektől mentes értékelés az 

adott történelmi időszakról, eseményeiről és személyiségeiről.  

A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés 

legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira 

való reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai életre, 

gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásait. Érti a 

kisebbségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és 

tudja azok mozgatórugóit. 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Magyarország az első 

világháborúban, az őszirózsás 

forradalom, és a népköztársaság  

 

A magyar tanácsköztársaság  

 

A gazdasági válság és 

radikalizálódás a belpolitikában 

(Gömbös és kísérlete). 

 

A klebelsbergi kultúrpolitika 

kibontakozása és főbb jellemzői 

(pl. kultúrfölény, valláserkölcsi 

nevelés).  

 

Magyarország a náci birodalom 

árnyékában – a magyar 

külpolitikai mozgástér 1938-

1944, a területi revízió lépései. 

 

Ismétlés 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. magyar 

gazdaság a két világháború 

között.) 

 Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. az egyes társadalmi 

csoportok életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. Horthy 

Miklós politikai életpályája.) 

 Történelmi – társadalmi 

adatok, modellek és 

elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. 

(Pl. a magyar külpolitika 

mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, 

filmek vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

a korabeli játékfilmekből 

kirajzolódó mindennapi élet 

és társadalomkép összevetése 

a történeti valósággal). 

 

Kommunikáció: 

Földrajz: 

Magyarország és 

Közép-Európa 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a Nyugat, 

mint folyóirat és mint 

mozgalom; József 

Attila; a népi írók; a 

határon túli irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a 

mindennapi életre, a 

magyar 

hangosfilmgyártás 

kezdetei. 

 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra: 

avantgárd – Kassák 

Lajos. 
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 Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. 

(Pl. a korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, 

történelmi témáról. Saját 

vélemény érthető 

megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témában.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a német befolyás 

erősödése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. 

a revíziós politika 

eredményei 1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: őszirózsás forradalom, Vyx-jegyzék, KMP, proletárdiktatúra, 

Lenin-fiúk, vörösterror, fehérterror, ellenforradalom, kormányzó, revízió, 

irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, nyilas 

mozgalom, győri program, első bécsi döntés, második bécsi döntés, 

fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, 

deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: IV. Károly, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, 

Imrédy Béla, Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, 

Raoul Wallenberg 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Dévidék, Újvidék, Kassa, Don-

kanyar 

Kronológia: 1918. október 31. őszirózyás forradalom, 1919. március 21-

augusztus 1. tanácsköztársaság, 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 

1939. március (Kárpátalja visszacsatolása), 1940. augusztus 30. (a második 
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bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás Jugoszlávia ellen), 1941. 

június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza (Kállay Miklós 

miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. március 19. 

(a németek megszállják Magyarországot),  

 

Tematikai egység 

12. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 

Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi-korszakban. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb 

eseményei. A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai. 

A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban. 

A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. államforma, 

szabadságjogok, függetlenség). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, a 

kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és 

zsarnokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, 

feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a 

hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A 

szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás 

érzésének felkeltése. A szovjet megszállás és az ebből fakadó 

korlátozott állami szuverenitás következményeinek azonosítása. A 

totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneinek megismerése, 

elítélése. 

A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 

kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 

viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja a 

magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz 

történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és 

cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Magyarország szovjetizálása 

(1945-1949) 

 

A magyar forradalom 

nemzetközi jelentősége és 

összefüggései (pl. szuezi válság 

szerepe, a magyar kérdés az 

ENSZ-ben). 

 

A Kádár-rendszer válsága 

 

A magyar közjogi rendszer 1990-

2011 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 

1956-os események 

résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása új 

helyzetekben. (Pl. 

Magyarország 

szovjetizálása.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: Illyés 

Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, 

híradók elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, 

magyar részvétel és 
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Demográfiai változások 

Magyarországon 1945 után 

 

Ismétlés 

 

 

 Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Tóth Ilona 

ügye.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések 

megfogalmazása híres 

emberek viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Imre/Kádár János 1956-os 

szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek 

kritikai értékelése. (Pl. 

koncepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak 

viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történelmi 

témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások 

eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és 

a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

sikerek a korszak 

olimpiáin. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazdapárt, 

Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, 

háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók 

Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, internálás, osztályharc, 

ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Szocialista Munkáspárt 

(MSZMP), ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, Ellenzéki 

Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, FKgP, KDNP, 

MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Rajk László, Kádár János, 

Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád 

Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Sztálinváros 

(Dunaújváros). 

Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar Dolgozók 

Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 1949 (az új 

alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 

1956 (Rajk László és társainak újratemetése), 1956. október 23. (a 

forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 

1956. november 4. (általános szovjet támadás indul Magyarország ellen), 

1987. lakiteleki találákozó, 1989. június 16. (Nagy Imre és társainak 

újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság 

kikiáltása), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 

1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

Tematikai egység 13. Szóbeli érettségire készülés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az emeltszintű érettségi témakörök tananyaga 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Sikeres emeltszintű szóbeli érettségi vizsgára való felkészítés 

Egy magyar történelem szempontjából fontos emlékhely felkereése, 

ezáltal a nemzeti érzés és atörténelmi tudás elmélyítése 

 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témák Fejlesztési követelmények  

Az emeltszintű írásbeli érettségi 

feladatsorának közös megoldása 

 

Szóbeli felelés az emeltszintű 

érettségi témeköreiből  

 

Egy magyar történelmi 

emlékhely meglátogatása 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 információgyűjtés és azok 

rendszerezése.  

 

Kommunikáció: 

 Szóbeli beszámoló 

 

  

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

nincs 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

nincs 

Fogalmak, 

adatok 

nincs 
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Állampolgári ismeretek 
A tantárgy célja, feladata 

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 

szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 

megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti 

azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, 

a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes 

felkészüléséhez. 

A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése 

nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, a 

vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is 

lehetőség nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt 

befolyásoló tényezők értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a 

kockázatvállalás mérlegelése, a tudatos fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások 

mikro- és makrokörnyezetének vizsgálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás 

érvényesítése, az egyéni, közösségi és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt 

fejlesztési feladat. 

A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a 

csoportos tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés 

személyiségfejlesztő és közösségi élményét. 

A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  

 

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén 

támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor 

tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben 

tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra 

törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve 

újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő 

szemlélet jellemzi a projektekben való tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

12. évfolyam 

A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 

keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – 

elsajátítja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és 

eljárásokat, amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és 

mindennapi boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a 

kommunikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az 

érvelési technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek 

használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és 

szerepét, megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a 

gyermekvállalás fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi 

szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság 

kifejezésének lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus 

emocionális összetevői. Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós 

szerepét. Tájékozódik a határon túl és a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: 

információkat gyűjt és rendszerez közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri 

törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a nemzetek, nemzetállamok 

fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  
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Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul 

benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának 

közös feladata, amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán 

kell, hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez 

szükséges jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a 

szerződések kötéséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik 

számára a társadalmi normák követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, 

erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a 

munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac 

helyzetéről, a sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó 

ismeretek megszerzése elősegíti a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család 

költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel 

feltételeit. Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági 

szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások 

működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és a 

változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső innovatív, 

vállalkozói szemléletének megalapozásához. 

A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló 

bekapcsolódik a tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási 

készsége, erősödik a problémamegoldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, 

érveléséhez, a vitahelyzetekben történő megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek 

megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. A vitakultúra fejlesztésének alapját mások 

álláspontjának, véleményének azonosítása, megértése és az érvekre épülő vélemény 

megfogalmazása képezi, ellenérvek ütköztetésére, továbbá közös gondolkodásra sarkall. 

A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat 

hatékonyabbá válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi 

élményének megélését, a másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és a 

társadalmi kérdések közös megbeszélését is. A tanuló az információk gyűjtéséhez, beszámolói 

elkészítéséhez használja az infokommunikációs eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem 

tantárgyhoz: a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi 

döntések okainak és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának 

elemzésével, a morális dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több 

esetben komplementer – együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a 

demokratikus rendszerek sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának 

és elfogadásának, a demokráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyarországi 

rendszerváltozás eredményeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer 

vizsgálata terén. Mindkét tantárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, 

erősödnek az őt a hazájához fűző érzelmi szálak. Az állampolgári ismeretek tanulásakor 

építhetünk a földrajz tantárgy keretében elsajátított környezeti, gazdasági és pénzügyi 

ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatainak egy része a pénzügyi tudatosság 

megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-társadalmi fontosságának 

kiemelését, valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat kialakítását szolgálja. 

A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

javasolt az ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához 
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kapcsolódó tudás mértékének megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés 

elsősorban a társakkal végzett tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk 

készítésével, portfólió összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a 

csoportos megbeszélés biztosítja a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 

 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

12. évfolyam/heti 1 óra/36 hét/összesen 36 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi 

technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

A család, a családi szocializáció  5 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

6 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 6 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 3 

Vállalkozás és vállalat  3 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a 

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt 

tervezés, felelősség. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

Az érvelés készségének fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

A családi szocializáció folyamata és jellemzői 

A családtervezés szempontjai és szakaszai 

A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 

A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 

A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi 

funkciói 

Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, 

családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció 
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FOGALMAK 

család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 

demográfia; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói 

Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 

Plakátkészítés a családi szerepekről 

Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai 

jelentőségéről 

Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell 

átalakulásáról és annak következményeiről a 20-21. században 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 

A döntési képesség fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A társas együttműködés fejlesztése 

A családi költségvetés felépítése 

A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 

A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a 

családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

FOGALMAK 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-

pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 

Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi 

háztartás, a család pénzügyei 

Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása 

szabadon választott műfajban 

Egy fiktív család költségvetésének megtervezése 

Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben 

Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az 

előtakarékosság lehetőségeiről  

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 

felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A digitális kompetencia fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 

A társadalmi normák fontosságának megismerése 

A társas együttműködés fejlesztése 

Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  

Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 

Az állampolgári jogok és kötelességek  

Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a népszavazás 

intézménye 

A választójog és feltételei 

A jövő nemzedékek jogai 

Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalma 

A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 

 

Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

FOGALMAK 

állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország 

Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető 

magatartás, állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, 

választójog, állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, 

önkormányzati választás, európai parlamenti választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, 

közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , 

szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, 

közokirat, magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 

Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 

Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 

Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson 

keresztül 

Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 között, 

vagy népszavazások Magyarországon 1990-2018 között 

Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a 

média-megjelenések segítségével 

Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól 

Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 

véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 

felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében betöltött szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges megnyilvánulási 

formáit; 

társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése  

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 

A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 

A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 

A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend idején 

A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 

A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 

A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül 

élő magyarság identitásának megőrzésében 

 

A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a 

kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a 
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nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok 

szerepe a globális világban és az Európai Unióban 

FOGALMAK 

nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, 

honvédség, különleges működési rend, nemzetállam; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 

fontosságáról 

Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   

Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 

Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 

Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása 

Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 

Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 

Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 

Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A hatalmi ágak  

A magyar állam intézményrendszere 

A kormány és szervei 

Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 

A törvényalkotás folyamata 

Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus 

államrendben 

Az állam gazdasági feladatai 

A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 

A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 

A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A 

gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami 

költségvetés 

FOGALMAK 
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állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, 

országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, 

miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, 

Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos 

Bírói Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási 

és járási szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, 

költségvetés, költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, 

közteherviselés, adómorál, korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak 

legfontosabb intézményeiről 

Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 

Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat 

költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  

Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és ellenérvek 

gyűjtése 

Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól Szövegalkotási 

feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása források segítségével  

Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy a 

rendvédelmi szervek feladatai 

Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 

Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv vagy 

hivatal felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 

tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 

A döntési képesség fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 

A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 

A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 

A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 

Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek 

megismerése 

Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 
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A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási szerződés, 

kölcsön- és biztosítási szerződés 

Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 

Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

 

Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, 

munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

FOGALMAK 

hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, 

polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, 

képviselőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, 

motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, 

megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló 

kutatómunka keretében  

Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező 

hivatalok csoportosítása 

Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 

Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 

Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, 

szereplésről 

Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 

Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi 

szempontokat; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A döntési képesség fejlesztése 

A társas együttműködés fejlesztése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 

A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 

A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 

A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak 

megismerése 

Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 
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A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének 

kialakítása 

A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 

feltárása 

Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, 

békéltető testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített 

környezet, klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése az 

internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról 

Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 

Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a 

természeti környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára  

Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell 

odafigyelnie a vásárlónak 

Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és 

esetmegbeszélés keretében történő feldolgozása 

Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető tényezők, a 

legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása prezentáció 

formájában 

TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A döntési képesség fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

A társas együttműködés fejlesztése 

A kommunikációs készség fejlesztése 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  

A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 

A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

A pénzügyi intézetek típusai 

A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 

A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

FOGALMAK 

Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi 

intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, 

jövedelemarányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes 

hiteldíjmutató (THM), futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, 

pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése 

Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  

Plakát készítése a hitel kockázatairól 

Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 

Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 

Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor működését 

szabályozó tevékenységéről 

TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 

arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A kommunikációs készség fejlesztése 

A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 

A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

A társas együttműködés fejlesztése 

A digitális kompetencia fejlesztése 

A vállalkozás fogalmának értelmezése 

A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 

Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 

Az üzleti terv fogalma, célja  

A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 

FOGALMAK 

jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) 

részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói 

kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok típusairól 

Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata 

Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága   

Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása 

 

Élő idegen nyelv: Angol (első idegen nyelv)  

 
A tantárgy célja, feladata 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

9. Ny évfolyam/heti 8 óra/36 hét/288 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv 

az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

A 9. NYEK évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra, heti 8 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör neve  óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 48 

Environment and nature 32 

School and education 40 

Holidays, travelling, tourism 16 

Public matters, entertainment 24 

English and language learning 32 

Intercultural topics 36 

Cross-curricular topics and activities 16 

Current topics and issues 12 

Science and technology, Communication 16 

Gaining and sharing knowledge 16 

Összes óraszám: 288 

 

Az angol nyelv tantárgy programtantervei az Élő idegen nyelv programtanterveinek részeként 

íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti 

követelményeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra 

vonatkozóan.  

A nyelvi előkészítő 9. évfolyamára a tanuló különböző nyelvtanulási tapasztalatokkal 
érkezhet. 
Kulcsfontosságú, hogy motivációját az angol nyelvtudás iránt felkeltsük és fenntartsuk egy 
olyan intenzív képzés esetén, amely a normál képzésnél jelentősebb mértékű előrehaladást 
ír elő.  
Az ötosztályos technikumi nevelés-oktatást megelőző nyelvi előkészítő évfolyamra 
ugyanazok az alapelvek és célok vonatkoznak, mint amelyeket az egyéb nyelvi 
programtantervek meghatároznak. Kiemelendő azonban, hogy bár a NYEK megemelt 
óraszáma gyorsabb haladást biztosít a tanuló számára, az ebben az életkorban sem 
elsősorban a tananyag mértéktelenül való növelésére, hanem annak tényleges 
elmélyítésére, valamint a gyakorlásra szánt idő bővítésére szolgál. A NYEK célja az, hogy a 
tanuló számára az életkorának megfelelő minőségű és mennyiségű, kontextusba ágyazott 
nyelvi fejlesztést biztosítsa, és nem feltétlenül az, hogy a magasabb nyelvi szintekhez tartozó 
tartalmakat és szerkezeteket tanítsa előrehozottan vagy szövegkörnyezetükből kiragadva. A 
nyelvi előkészítő céljai továbbá azok, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 
keresztül ezen az évfolyamon is fejlessze a világ megismerésének és az ismeretek, a tudás 
átadásának igényét, a kreatív és felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a 
nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciákat. 
A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanuló együtt dolgozzon 
társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során 
használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 
hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, önértékelésből adódóan 
különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, az építő kritika, a többféle 
értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez. 
Megtanulja saját és mások hibáit felismerni, illetve azokat helyükön kezelni, s így válik egyre 
inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. A nyelvórákba be kell emelni 
olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 
nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik, hogy azután az elsajátított nyelvi eszközöket egyre 
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inkábban személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós 
kommunikációs helyzetekben használhassa. 
A NYEK 9. évfolyam végére a tanuló minden témakörben ismer és tudatosan alkalmaz 
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 
felhasználja kompetenciáinak mélyítésére. Készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 
életen át tartó tanulásra, valamint alkalmazza nyelvtudását és kiaknázza a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra. 
A nyelvi előkészítő évfolyamos képzésnek a 9. évfolyam végére elvárt kimeneti szintje 
minimum a KER szerinti A2 nyelvi szint a tanulók életkori sajátosságaival összhangban. A 
korosztálynak és a nyelvi szintnek megfelelően a legnagyobb hangsúlyt a személyes, a 
környezeti és természeti, valamint az interkulturális és az osztálytermi tartalmak kapják, de 
már szerephez jutnak többek között az aktuális és a kereszttantervi témák is, melyekre a 
magasabb óraszám lehetőséget ad, a nyelvtanulás változatossága pedig szükségessé tesz. 
A témakörök köré csoportosított tanulási eredményeken, fejlesztési területeken és  
tevékenységeken kívül a programtanterv az évfolyamra kötelező nyelvi funkciókat és nyelvi 
elemeket, struktúrákat és általános tanulási eredményeket sorolja fel a következőkben.   
Angol nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 
Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 
Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 
birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 
brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? Are you able to ride 
a horse? I can understand French. I am unable to ride a horse. What’s your favourite 
subject? It’s maths.) 
egyéb információkérés, információadás (When is the next train? What time does the train 
arrive? Is the boss here? Yes, he is.) 
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 
…/ It’s big and comfortable. / It’s made of …, It’s used for ..., What’s ... in English? What’s ... 
in Hungarian?) 
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 
Easter!)  
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-
mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love,) 
bemutatkozás megfogalmazása (My name is …, Hello. Hi!  Nice to meet you. Let me 
introduce myself.) 
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter? What’s wrong?) 
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …)  
telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  
személy keresése telefonon (Can I speak to XY?) 
elköszönés telefonon (I’ll call you later. Thanks for calling.) 
megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you? ) 
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  
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bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem. Don’t worry 
about it. It doesn’t matter.) 
jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 
Congratulations! Thank you, the same to you.) 
akarat, kívánság kifejezése (I want to see the world. I’d like an ice-cream, please. I would 
like….) 
ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 
dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 
öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about that?  How do you feel about that? 
Great! I’m so glad /very happy. I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I 
feel so happy for …, I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for 
…) 
csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? What’s your opinion about …? What 
do you think about …?  I think …) 
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I do. No, I don’t.)  
valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 
egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know.  I don’t know. I have no idea.) 
alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 
can’t.)  
javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema. Good idea. Would you like to come to the 
cinema? Yes, sure.)  
meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 
invite you to my party.) 
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 
Thank you.) 
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the 
text.) 
szóbeli üdvözletküldés (Give my best regards to ….) 
együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-
up instead of me? Not now, I’m busy.) 
segítség felajánlása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help you with 
your homework. Thanks, that sounds great.) 
reklamálás (This soup is cold. The driver was rude.) 
bánat, elkeseredés kifejezése (I’m so sad about it. I feel awful. I am 
disappointed/devastated.) 
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 
visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 
nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? 
Is it clear? Sorry, what does that mean?) 
betűzés kérése, betűzés (How do you spell it? Could you spell it?  It spells …) 
felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, 
that was a bit too fast.) 
elemek összekapcsolása szóban (First…, then, after that…finally) 
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beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
 
Angol nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? 
Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 
cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 
leaving.); Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 
you …? Was he…? Who was  there? What was that?); Past Simple (I ate bread for breakfast. I 
didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to her. Were they 
crying?) 
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 
going to rain.); Future Simple (When will you be fourteen? I’ll help you.) 
felszólító mód (Come here. Don’t shout.); E. és T./1. személy (Let me go. Let’s go.) 
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, …, 
hundred), sorszámok (first, second, third); megszámlálható főnevek (How many CDs have 
you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money have 
you got? I’ve got a lot of/little money.); all, both, none, neither, every, each, enough, too, 
quite (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 
prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.) 
leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 
on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 
upstairs, downstairs, abroad) 
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 
week, every day); dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter 
to eight.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 
yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter); already, yet, just (I 
have already read it.  He has not finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: 
How long? (How long were you in Spain? For one month.) 
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 
you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.) ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 
’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5, I was able to pass the exam); ’must’, ’may’, 
’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. she might like you); ’should 
have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 
birtoklás kifejezése: birtokos névmások (mine, yours, his, my, your, his/her/its, our, their); 
’have/have got’ (Have you got a pen?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.); 
jövő időben (At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s (Joe’s brother…, Whose…?) 
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 
but, because); névmások (I, he, they … me, him, them …); some/any (There are some pencils 
in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in 
the vase., There isn’t any juice in my glass.); határozatlan névmások (somebody, anybody, 
nobody, everybody); további kötőszavak (however)  
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Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

ÓRASZÁM: 48 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban,  

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 

fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores and taking care of everyday 

responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses-injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics 

Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatásával) 

családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

kedvenc rokonaim - miért? 

névadási szokások a családon belül  

érdekes családi történetek a múltból 

szomszédi kapcsolatok  

családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, illetve egy híres ember élete 

szóbeli mini-prezentáció:  

a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

családi szokások, hagyományok 

hobbik, érdeklődési körök 

Szerepjáték: 

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

Vitafórum  

tinédzserek helyzete a családban (pl-What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

a lakóhely és környezetének bemutatása 

projektmunka csoportban:  

üres lakás berendezése és bemutatása 

környezetvédelem a szűkebb környezetben 

Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

lakóhelyünkön,  

otthonunkban  

az iskolában 

városunkban 

okos eszközökkel  

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

Kiselőadás/prezentáció készítése:   

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

időjárás okozta katasztrófák  

a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  

Hasznosak-e az állatkertek? 

Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 
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TÉMAKÖR: School and education 
ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és érzéseit is 

kifejti; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban; 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school building  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő választható tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő választható tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő választható tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Egyéni projekt és (képes) beszámoló: 
régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 
a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása, főbb különbségeik 
Csoportmunka / projekt:  
’Az ideális iskola’ jellemzői 
 (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  
egy osztályprogram megtervezése 
kisfilm készítése: „Our School” 
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Internetes kutatómunka- képes beszámolók 
iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

Vitafórum: 
Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
Milyen a jó tanár? 
Íráskészség fejlesztése:  
beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  
scrapbook/poszter készítése:  

mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

iskolai kirándulásaink tervezése 

kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

saját szerepem az osztályban 

kérdőív készítése:  

Milyen az ideális nyelvtanár? 

csoportos társasjáték készítése: 

a különböző tantárgyakról  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  

órai feladatok 

történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

Iskolai versenyek: 

olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni? 

kiejtési verseny – megadott vers előadása 

’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
 ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people 

Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  
híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 
híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  
’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
Internetes kutatás 
Érdekes, szokatlan szállások,  
Különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 
Felmérés készítése az osztályban: 
Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 
Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 
Vitafórum 
egyéni vagy társasutazás? 
üdülés vagy aktív nyaralás? 
Szituációs játék  
szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 
Panaszlevél vagy/és kritika írása 
 egy hotelről  
szórakozóhelyről 
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 
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egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál megfelelő 

módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi 

normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően. 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, computer games, sports, 

applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára; 

A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

Interakció a közéleti tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kutatómunka 
egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
kiállítások, érdekes múzeumok 
Egyéni projekt és bemutató:  

a célnyelvi országok rövid bemutatása   

saját szórakozási szokások  

szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
Mi szórakoztat minket?  

kedvenc kulturális élményem  

projektmunka csoportban:  

rövid útikönyv készítése 

hazánk múltja 

Vitakészség fejlesztése 
 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
’mozik’ – kellenek még? 
az olvasás szerepe a 21. században 
Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 
Íráskészség fejlesztése:  
brossúrák, adalapok kitöltése 
plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, nevezetesség) 
film/könyv ajánló brossúra készítése 
angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

emailezés angolul  

szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  

gyorsétteremben  

utazási irodában 
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utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős választható tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  
egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 
egy rövid angol novella órai feldolgozása 
kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: English and language learning 
ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek megfelelően 

fejleszti nyelvtudását; 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és lezár;  

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a kommunikáció 

megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 
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törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció megközelítésére; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: language skills, language learning 

strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 
betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 
internetes kutatás és beszámoló  
új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 
a magyar és az angol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  
a dialektusok 
kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
Íráskészség fejesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

közös popzenehallgatás  

filmnézés a célnyelven   

írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

kedvenc videóm 

csoportos projekt:  

társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really enjoy doing…/One way I am 

different from everyone else…/My friend knows how to…/I think English classes are…/One 

animal I wouldn’t want to be…/stb. 

egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
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ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában. 

tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist 

attractions, arts, history 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

Csoportos feladat 

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

Egyéni kutatás és projektmunka: 
a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
a falvak szerepe manapság a két országban 
miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 
a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 
a magyar és az angol történelem egy-egy kiemelkedő eseménye  
Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 
Internetes kutatómunka  
a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
Holywood története és magyar vonatkozásai 
Játék 
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Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 
Vitafórum 
mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt munka (egyéni) 
szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 
témaköreiről 
egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

egy angol király élete 

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

Játék/szerepjáték 
szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 
lista? 
történelmi események modellezése szerepjátékkal 
társasjáték készítése és játszása fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, biológia, 

művészeti tantárgyak)  
Vitafórum 
Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
Kell-e a mindennapos testnevelés? 
Fontos-e a zene és a tánc? 
Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 
TÉMAKÖR: Current topics and issues 
ÓRASZÁM: 12 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
a szalagcímek nyelvezete 
az újságcikkek stilusa szerkezete 
különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  
szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

videók megtekintése  
angol hírműsorok  
aktuális eseményekről szóló tudósítások 
riportok 
Internetes kutatómunka 
egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
szókincsfejlesztés a média világához 
Szerepjáték 
’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 
interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  
interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

talkshow aktuális témában 

projektmunka:  

iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 
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értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovation  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

Projektmunka (egyénileg) 

„Én és a telefonom”  

Milyen lenne a világ a világháló nélkül?  

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

Kik írták az első emaileket? 

Vitafórum  

az internet jövője 

Mire jó a virtuális valóság?  

Haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és jegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 
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digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven. 

 VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából, scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

az angolos osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók, stb) 

’osztálykönyvtár’ a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi tanulónak 

versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  

 

9. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 15 

Environment and nature 12 

School and education 15 

Holidays, travelling, tourism 6 

Public matters, entertainment 9 

English and language learning 6 

Intercultural topics 15 

Cross-curricular topics and activities 6 

Current topics and issues 6 

Science and technology, Communication 9 

Gaining and sharing knowledge 9 

Összes óraszám: 108 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és 

nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi 

tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, 

a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák 

kialakítását.  
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Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb 

témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a 

tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, 

terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során 

használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen 

fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 

felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a 

nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 

olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 

nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. A 9. évfolyamon új témakörként megjelenik a 

tudomány és technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is 

bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a 

személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az 

ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az 

osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, 

addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább 

a tématartományok feldolgozásának mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2+ nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a programtantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. 

 

 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 
Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 
Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 
birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 
brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? Are you able to ride 
a horse? I can understand French. I am unable to ride a horse. What’s your favourite 
subject? It’s maths.) 
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egyéb információkérés, információadás (When is the next train? What time does the train 
arrive? Is the boss here? Yes, he is.) 
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 
…/ It’s big and comfortable. / It’s made of …, It’s used for ..., What’s ... in English? What’s ... 
in Hungarian?) 
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 
Easter!)  
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-
mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love,) 
bemutatkozás megfogalmazása (My name is …, Hello. Hi!  Nice to meet you. Let me 
introduce myself.) 
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter? What’s wrong?) 
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …)  
telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  
személy keresése telefonon (Can I speak to XY?) 
elköszönés telefonon (I’ll call you later. Thanks for calling.) 
megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you? ) 
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem. Don’t worry 
about it. It doesn’t matter.) 
jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 
Congratulations! Thank you, the same to you.) 
akarat, kívánság kifejezése (I want to see the world. I’d like an ice-cream, please. I would 
like….) 
ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 
szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d 
like to see that film, I’d rather not go out tonight.) 
dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 
öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about that?  How do you feel about that? 
Great! I’m so glad /very happy. I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I 
feel so happy for …, I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for 
…) 
elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you pleased 
with …? Are you happy with …?, Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. That was 
fine/good/ nice. I’m quite satisfied with …, I’m quite happy with …, I’m quite pleased with …, 
It’s not good enough. That wasn’t very good.) 
csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 
remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …) 
véleménykérés és arra reagálás, egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Do you agree? What 
do you think? I think …, What’s your opinion? In my opinion …, How do you like it? How do 
you feel about it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? What’s your opinion about …? What 
do you think about …?  I think …) 
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I do. No, I don’t.)  
valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 
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egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know.  I don’t know. I have no idea.) 
alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 
can’t.)  
javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema. Good idea. Would you like to come to the 
cinema? Yes, sure.)  
meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 
invite you to my party.) 
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 
Thank you.) 
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the 
text.) 
aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I’m afraid that…). 
szóbeli üdvözletküldés (Give my best regards to ….) 
együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-
up instead of me? Not now, I’m busy.) 
segítség felajánlása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help you with 
your homework. Thanks, that sounds great.) 
tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 
That’s a good idea.) 
reklamálás (This soup is cold. The driver was rude.) 
ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t turn up? He’s ill, that’s 
why.) 
magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 
with a battery.) 
bánat, elkeseredés kifejezése (I’m so sad about it. I feel awful. I am 
disappointed/devastated.) 
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 
visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 
nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? 
Is it clear? Sorry, what does that mean?) 
betűzés kérése, betűzés (How do you spell it? Could you spell it?  It spells …) 
felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, 
that was a bit too fast.) 
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 
we…?) 
elemek összekapcsolása szóban (First…, then, after that…finally) 
mondandó összefoglalása (All in all… To sum up..) 
beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
 
Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? 
Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 
cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 
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leaving.); Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.); 
Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for 
a long time?) 
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 
you …? Was he…? Who was  there? What was that?); Past Simple (I ate bread for breakfast. I 
didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to her. Were they 
crying?); Past Perfect (I had seen her before.) 
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 
going to rain.); Future Simple (When will you be fourteen? I’ll help you.) 
felszólító mód (Come here. Don’t shout.); E. és T./1. személy (Let me go. Let’s go.) 
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, …, 
hundred), sorszámok (first, second, third); megszámlálható főnevek (How many CDs have 
you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money have 
you got? I’ve got a lot of/little money.); all, both, none, neither, every, each, enough, too, 
quite (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 
prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.) 
leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 
on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 
upstairs, downstairs, abroad) 
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 
week, every day); dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter 
to eight.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 
yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter); already, yet, just (I 
have already read it.  He has not finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: 
How long? (How long were you in Spain? For one month.) 
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 
you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.) ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 
’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5, I was able to pass the exam); ’must’, ’may’, 
’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. she might like you); ’should 
have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 
birtoklás kifejezése: birtokos névmások (mine, yours, his, my, your, his/her/its, our, their); 
’have/have got’ (Have you got a pen?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.); 
jövő időben (At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s (Joe’s brother…, Whose…?) 
feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.); (We would buy it if we had money.) 
logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 
but, because); névmások (I, he, they … me, him, them …); some/any (There are some pencils 
in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in 
the vase., There isn’t any juice in my glass.); határozatlan névmások (somebody, anybody, 
nobody, everybody); további kötőszavak (however)  
szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 
tomorrow.) 
 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
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az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban,  

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 
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fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores and taking care of everyday 

responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses-injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics 

Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatásával) 

családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

kedvenc rokonaim - miért? 

névadási szokások a családon belül  

érdekes családi történetek a múltból 

szomszédi kapcsolatok  

családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, illetve egy híres ember élete 

szóbeli mini-prezentáció:  

a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

családi szokások, hagyományok 

hobbik, érdeklődési körök 

Szerepjáték: 

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

Vitafórum  

tinédzserek helyzete a családban (pl-What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

a lakóhely és környezetének bemutatása 

projektmunka csoportban:  

üres lakás berendezése és bemutatása 

környezetvédelem a szűkebb környezetben 

Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

lakóhelyünkön,  

otthonunkban  

az iskolában 

városunkban 

okos eszközökkel  

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

Kiselőadás/prezentáció készítése:   

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

időjárás okozta katasztrófák  

a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  

Hasznosak-e az állatkertek? 

Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 
ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és érzéseit is 

kifejti; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban; 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school building  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő választható tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Egyéni projekt és (képes) beszámoló: 
régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 
a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása, főbb különbségeik 
Csoportmunka / projekt:  
’Az ideális iskola’ jellemzői 
 (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  
egy osztályprogram megtervezése 
kisfilm készítése: „Our School” 
Internetes kutatómunka- képes beszámolók 
iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 
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különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

Vitafórum: 
Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
Milyen a jó tanár? 
Íráskészség fejlesztése:  
beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  
scrapbook/poszter készítése:  

mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

iskolai kirándulásaink tervezése 

kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

saját szerepem az osztályban 

kérdőív készítése:  

Milyen az ideális nyelvtanár? 

csoportos társasjáték készítése: 

a különböző tantárgyakról  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  

órai feladatok 

történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

Iskolai versenyek: 

olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni? 

kiejtési verseny – megadott vers előadása 

’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people 

Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  
híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 
híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  
’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
Internetes kutatás 
Érdekes, szokatlan szállások,  
Különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 
Felmérés készítése az osztályban: 
Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 
Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 
Vitafórum 
egyéni vagy társasutazás? 
üdülés vagy aktív nyaralás? 
Szituációs játék  
szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 
Panaszlevél vagy/és kritika írása 
 egy hotelről  
szórakozóhelyről 
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál megfelelő 

módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi 

normákhoz; 
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digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően. 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, computer games, sports, 

applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára; 

A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

Interakció a közéleti tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kutatómunka 
egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
kiállítások, érdekes múzeumok 
Egyéni projekt és bemutató:  

a célnyelvi országok rövid bemutatása   

saját szórakozási szokások  

szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
Mi szórakoztat minket?  

kedvenc kulturális élményem  

projektmunka csoportban:  

rövid útikönyv készítése 

hazánk múltja 

Vitakészség fejlesztése 
 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
’mozik’ – kellenek még? 
az olvasás szerepe a 21. században 
Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 
Íráskészség fejlesztése:  
brossúrák, adalapok kitöltése 
plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, nevezetesség) 
film/könyv ajánló brossúra készítése 
angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

emailezés angolul  

szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  
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a legkedveltebb szabadidős választható tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  
egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 
egy rövid angol novella órai feldolgozása 
kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: English and language learning 
ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek megfelelően 

fejleszti nyelvtudását; 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és lezár;  

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a kommunikáció 

megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció megközelítésére; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 
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kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: language skills, language learning 

strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 
betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 
internetes kutatás és beszámoló  
új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 
a magyar és az angol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  
a dialektusok 
kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
Íráskészség fejesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

közös popzenehallgatás  

filmnézés a célnyelven   

írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

kedvenc videóm 

csoportos projekt:  

társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really enjoy doing…/One way I am 

different from everyone else…/My friend knows how to…/I think English classes are…/One 

animal I wouldn’t want to be…/stb. 

egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában. 

tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist 

attractions, arts, history 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

Csoportos feladat 

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

Egyéni kutatás és projektmunka: 
a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
a falvak szerepe manapság a két országban 
miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 
a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 
a magyar és az angol történelem egy-egy kiemelkedő eseménye  
Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 
Internetes kutatómunka  
a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
Holywood története és magyar vonatkozásai 
Játék 
Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 



544 

Vitafórum 
mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt munka (egyéni) 
szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 
témaköreiről 
egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

egy angol király élete 

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

Játék/szerepjáték 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 
történelmi események modellezése szerepjátékkal 
társasjáték készítése és játszása fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, biológia, 

művészeti tantárgyak)  
Vitafórum 
Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
Kell-e a mindennapos testnevelés? 
Fontos-e a zene és a tánc? 
Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 
TÉMAKÖR: Current topics and issues 
ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
a szalagcímek nyelvezete 
az újságcikkek stilusa szerkezete 
különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  
szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

videók megtekintése  
angol hírműsorok  
aktuális eseményekről szóló tudósítások 
riportok 
Internetes kutatómunka 
egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
szókincsfejlesztés a média világához 
Szerepjáték 
’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 
interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  
interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

talkshow aktuális témában 

projektmunka:  

iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 
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megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovation  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

Projektmunka (egyénileg) 

„Én és a telefonom”  

Milyen lenne a világ a világháló nélkül?  

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

Kik írták az első emaileket? 

Vitafórum  

az internet jövője 

Mire jó a virtuális valóság?  

Haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és jegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 



547 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából, scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

az angolos osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók, stb) 

’osztálykönyvtár’ a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi tanulónak 

versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  

 

10. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára Helyi tanterv a német, mint első idegen 

nyelv tantárgy számára  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 9 

Environment and nature 9 

School and education 9 

Holidays, travelling, tourism 12 

Public matters, entertainment 12 

English and language learning 9 

Intercultural topics 12 

Cross-curricular topics and activities 9 

Current topics and issues 9 

Science and technology, Communication 9 

Gaining and sharing knowledge 9 

Összes óraszám: 108 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és 

nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi 

tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, 

a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák 

kialakítását.  



548 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb 

témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a 

tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, 

terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során 

használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen 

fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 

felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a 

nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 

olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 

nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. A 10. évfolyamon új témakörként megjelenik a 

tudomány és technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is 

bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a 

személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az 

ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az 

osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, 

addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább 

a tématartományok feldolgozásának mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a programtantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 
Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 
Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 
birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 
brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? Are you able to ride 
a horse? I can understand French. I am unable to ride a horse. What’s your favourite 
subject? It’s maths.) 
egyéb információkérés, információadás (When is the next train? What time does the train 
arrive? Is the boss here? Yes, he is.) 
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dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 
…/ It’s big and comfortable. / It’s made of …, It’s used for ..., What’s ... in English? What’s ... 
in Hungarian?) 
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 
Easter!)  
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-
mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love,) 
bemutatkozás megfogalmazása (My name is …, Hello. Hi!  Nice to meet you. Let me 
introduce myself.) 
hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter? What’s wrong?) 
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …)  
telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  
személy keresése telefonon (Can I speak to XY?) 
elköszönés telefonon (I’ll call you later. Thanks for calling.) 
megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you? ) 
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem. Don’t worry 
about it. It doesn’t matter.) 
jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 
Congratulations! Thank you, the same to you.) 
akarat, kívánság kifejezése (I want to see the world. I’d like an ice-cream, please. I would 
like….) 
ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 
szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d 
like to see that film, I’d rather not go out tonight.) 
dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 
öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about that?  How do you feel about that? 
Great! I’m so glad /very happy. I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I 
feel so happy for …, I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for 
…) 
elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you pleased 
with …? Are you happy with …?, Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. That was 
fine/good/ nice. I’m quite satisfied with …, I’m quite happy with …, I’m quite pleased with …, 
It’s not good enough. That wasn’t very good.) 
csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 
remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …) 
véleménykérés és arra reagálás, egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Do you agree? What 
do you think? I think …, What’s your opinion? In my opinion …, How do you like it? How do 
you feel about it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? What’s your opinion about …? What 
do you think about …?  I think …) 
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I do. No, I don’t.)  
valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 
egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know.  I don’t know. I have no idea.) 
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alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 
can’t.)  
javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema. Good idea. Would you like to come to the 
cinema? Yes, sure.)  
meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 
invite you to my party.) 
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 
Thank you.) 
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the 
text.) 
aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I’m afraid that…). 
szóbeli üdvözletküldés (Give my best regards to ….) 
együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 
segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-
up instead of me? Not now, I’m busy.) 
segítség felajánlása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help you with 
your homework. Thanks, that sounds great.) 
tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 
That’s a good idea.) 
reklamálás (This soup is cold. The driver was rude.) 
feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he 
is.) 
ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t turn up? He’s ill, that’s 
why.) 
magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 
with a battery.) 
emlékezés kifejezése (I remember skiing in the Alps last year. I can ’t remember locking the 
door.) 
bánat, elkeseredés kifejezése (I’m so sad about it. I feel awful. I am 
disappointed/devastated.) 
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 
visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 
nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? 
Is it clear? Sorry, what does that mean?) 
betűzés kérése, betűzés (How do you spell it? Could you spell it?  It spells …) 
felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, 
that was a bit too fast.) 
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 
we…?) 
elemek összekapcsolása szóban (First…, then, after that…finally) 
kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 
weather is horrible.) 
mondandó összefoglalása (All in all… To sum up..) 
beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
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Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? 
Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 
cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 
leaving.); Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.); 
Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for 
a long time?) 
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 
you …? Was he…? Who was  there? What was that?); Past Simple (I ate bread for breakfast. I 
didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to her. Were they 
crying?); Past Perfect (I had seen her before.) 
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 
going to rain.); Future Simple (When will you be fourteen? I’ll help you.); Future Continuous 
(This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 
múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 
mum would always tell us stories.) 
felszólító mód (Come here. Don’t shout.); E. és T./1. személy (Let me go. Let’s go.) 
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, …, 
hundred), sorszámok (first, second, third); megszámlálható főnevek (How many CDs have 
you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money have 
you got? I’ve got a lot of/little money.); all, both, none, neither, every, each, enough, too, 
quite (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 
prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 
melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.) 
leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 
on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 
upstairs, downstairs, abroad) 
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 
week, every day); dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter 
to eight.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 
yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter); already, yet, just (I 
have already read it.  He has not finished it, yet. She has just entered the room.); időtartam: 
How long? (How long were you in Spain? For one month.) 
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 
you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.) ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 
’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5, I was able to pass the exam); ’must’, ’may’, 
’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. she might like you); ’should 
have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 
birtoklás kifejezése: birtokos névmások (mine, yours, his, my, your, his/her/its, our, their); 
’have/have got’ (Have you got a pen?) múlt időben (I didn’t have many friends at school.); 
jövő időben (At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s (Joe’s brother…, Whose…?) 
feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.); (We would buy it if we had money.) 
függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives. Tell 
him to stop it.) 
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függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 
logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 
but, because); névmások (I, he, they … me, him, them …); some/any (There are some pencils 
in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in 
the vase., There isn’t any juice in my glass.); határozatlan névmások (somebody, anybody, 
nobody, everybody); további kötőszavak (however)  
szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 
tomorrow.) 
 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban,  

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 

fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores and taking care of everyday 

responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses-injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics 

Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatásával) 

családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

kedvenc rokonaim - miért? 

névadási szokások a családon belül  

érdekes családi történetek a múltból 

szomszédi kapcsolatok  

családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, illetve egy híres ember élete 

szóbeli mini-prezentáció:  

a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

családi szokások, hagyományok 

hobbik, érdeklődési körök 

Szerepjáték: 

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán  

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel  

interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

Vitafórum  

tinédzserek helyzete a családban (pl-What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

TÉMAKÖR: Environment and nature 
ÓRASZÁM: 9 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

a lakóhely és környezetének bemutatása 

projektmunka csoportban:  

üres lakás berendezése és bemutatása 

környezetvédelem a szűkebb környezetben 

Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

lakóhelyünkön,  

otthonunkban  

az iskolában 

városunkban 

okos eszközökkel  

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

a tengerek szennyezése -műanyagszigetek a tengerben  

Kiselőadás/prezentáció készítése:   
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veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

időjárás okozta katasztrófák  

a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  

Hasznosak-e az állatkertek? 

Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és érzéseit is 

kifejti; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban; 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school building  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Egyéni projekt és (képes) beszámoló: 
régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 
a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása, főbb különbségeik 
Csoportmunka / projekt:  
’Az ideális iskola’ jellemzői 
 (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  
egy osztályprogram megtervezése 
kisfilm készítése: „Our School” 
Internetes kutatómunka- képes beszámolók 
iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

különleges iskolák Magyarországon és Angliában 

szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

Vitafórum: 
Hasznos-e az iskolai egyenruha?  
Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 
Milyen a jó tanár? 
Íráskészség fejlesztése:  
beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  
scrapbook/poszter készítése:  

mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

iskolai kirándulásaink tervezése 

kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

saját szerepem az osztályban 

kérdőív készítése:  

Milyen az ideális nyelvtanár? 

csoportos társasjáték készítése: 

a különböző tantárgyakról  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  

órai feladatok 

történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

Iskolai versenyek: 

olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni? 

kiejtési verseny – megadott vers előadása 

’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people 

Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  
híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 
híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 
Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  
’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 
felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  
Internetes kutatás 
Érdekes, szokatlan szállások,  
Különleges utazási módozatok, járművek a nagyvilágban 
Felmérés készítése az osztályban: 
Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 
Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 
Vitafórum 
egyéni vagy társasutazás? 
üdülés vagy aktív nyaralás? 
Szituációs játék  
szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 
Panaszlevél vagy/és kritika írása 
 egy hotelről  
szórakozóhelyről 
TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál megfelelő 

módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi 

normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően. 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, computer games, sports, 

applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára; 

A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

Interakció a közéleti tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kutatómunka 
egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
kiállítások, érdekes múzeumok 
Egyéni projekt és bemutató:  

a célnyelvi országok rövid bemutatása   

saját szórakozási szokások  

szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
Mi szórakoztat minket?  

kedvenc kulturális élményem  

projektmunka csoportban:  

rövid útikönyv készítése 

hazánk múltja 

Vitakészség fejlesztése 
 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
’mozik’ – kellenek még? 
az olvasás szerepe a 21. században 
Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 
Íráskészség fejlesztése:  
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brossúrák, adalapok kitöltése 
plakátok, szórólapok hirdetések készítése- (étterem, mozi, színház, nevezetesség) 
film/könyv ajánló brossúra készítése 
angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

emailezés angolul  

szerepjátékok – csapatversenyben: melyik a legjobb jelenet?  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős választható tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek  
egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 
egy rövid angol novella órai feldolgozása 
kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: English and language learning 
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek megfelelően 

fejleszti nyelvtudását; 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és lezár;  

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 
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ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a kommunikáció 

megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció megközelítésére; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: language skills, language learning 

strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 
betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 
internetes kutatás és beszámoló  
új szavak jelentése, eredetée, szinonímái 
a magyar és az angol nyelv eredete, a különböző nyelvcsaládok  
a dialektusok 
kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
’osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
Íráskészség fejesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

közös popzenehallgatás  

filmnézés a célnyelven   

írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  
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keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

kedvenc videóm 

csoportos projekt:  

társasjáték készítése: pl. ’Use the expression’ (minden kockán egy szófordulat, mondatot kell 

vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) pl: Something I really enjoy doing…/One way I am 

different from everyone else…/My friend knows how to…/I think English classes are…/One 

animal I wouldn’t want to be…/stb. 

egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában. 

tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist 

attractions, arts, history 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

Csoportos feladat 

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

Egyéni kutatás és projektmunka: 
a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
a falvak szerepe manapság a két országban 
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miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 
a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 
a magyar és az angol történelem egy-egy kiemelkedő eseménye  
Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 
Internetes kutatómunka  
a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
Holywood története és magyar vonatkozásai 
Játék 
Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 
Vitafórum 
mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt munka (egyéni) 
szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 
témaköreiről 
egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

egy angol király élete 

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

Játék/szerepjáték 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 
történelmi események modellezése szerepjátékkal 
társasjáték készítése és játszása fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, biológia, 

művészeti tantárgyak)  
Vitafórum 
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Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
Kell-e a mindennapos testnevelés? 
Fontos-e a zene és a tánc? 
Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
Fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 
TÉMAKÖR: Current topics and issues 
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
a szalagcímek nyelvezete 
az újságcikkek stilusa szerkezete 
különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  
szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

videók megtekintése  
angol hírműsorok  
aktuális eseményekről szóló tudósítások 
riportok 
Internetes kutatómunka 
egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
szókincsfejlesztés a média világához 
Szerepjáték 
’lenémított’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 
interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  
interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

talkshow aktuális témában 

projektmunka:  

iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovation  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

Projektmunka (egyénileg) 

„Én és a telefonom”  

Milyen lenne a világ a világháló nélkül?  

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

Kik írták az első emaileket? 

Vitafórum  

az internet jövője 

Mire jó a virtuális valóság?  

Haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és jegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából, scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

az angolos osztályprogramok lebonyolítása, értékelése 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók, stb) 

’osztálykönyvtár’ a kiolvasott könnyített olvasmányokból, és ajánlásuk a többi tanulónak 

versenyek szervezése osztály és iskolai szinten  

 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  4 
Environment and nature 4 
Holidays, travelling, tourism 6 
Public matters, entertainment 6 
English and language learning 6 
Intercultural topics 6 
Cross-curricular topics and activities 6 
Current topics 6 
Science and technology, Communication 4 
People and society 6 
Financial matters 6 
Carreer and employment 6 
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Gaining and sharing knowledge 6 
Összes óraszám: 72 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B1+ szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 
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kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a 

középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B1+ nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11. évfolyamra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  
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dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

értelmezi az összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 
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megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 

fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás: 

A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

Szerepjáték:  
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orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

Önálló szövegalkotás 

 életem 15 év múlva  

híres személyiségek, mint példaképek 

Vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 
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megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

Természeti kincsek Magyarországon 

Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

Kutatómunka az interneten 

alternatív energiaforrások 

globális felmelegedés 

a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Szerepjáték  

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

Önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

Csoportos projektmunka 

film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 
Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, 

sports, applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

Szerepjáték 

útbaigazítás kérése és adása 

Vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 
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hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

interaktív térképek használata  

ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

csoportmunka 

szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

Vitafórum 
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miért halványulnak el a dialektusok? 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka  

Magyarország rövid történelme 

Anglia rövid történelme 

A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

Miért vált az angol világnyelvvé? 

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek angol interpretálása 

Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

Egy angol történelmi film megtekintése  

Vitafórum 
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Fontos-e a hagyományok életben tartása 

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

Miben hasznos a globalizáció?  

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

Vitafórum 

a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Pármunka  

célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

angol sajtótermékek fajtái 

angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

Osztálymunka 

angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 4 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

találmányok 

a jövő technikái 

Egyéni project 

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

Mit fog tudni a következő telefonom? 

Vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

Lesz-e az unokámnak telefonja? 

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

Szerepjáték:  

szolgáltatások igénybevétele 

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

Vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

a pénz kialakulása, története 

az első bankok 

Szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

kutatómunka (internet, újságcikk) 

hitelek, állami támogatások 

a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



580 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

angol nyelvű önéletrajz készítése 

Szerepjáték  

Állásinterjú 

beszégetés egy állásbörzén 

Olvasott szövegértés fejlesztése 

Álláshirdetések böngészése 

Munkaköri leírás értelmezése 

Csoportos projektmunka  

Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

12. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  4 

Environment and nature 4 

Holidays, travelling, tourism 6 

Public matters, entertainment 6 

English and language learning 6 

Intercultural topics 6 

Cross-curricular topics and activities 6 

Current topics 6 

Science and technology, Communication 4 

People and society 6 

Financial matters 6 

Carreer and employment 6 

Gaining and sharing knowledge 6 

Összes óraszám: 72 
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A 12. évfolyamra a tanuló már B1+ nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 
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tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a 

középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 
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javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to 

have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 
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értelmezi az összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 

fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás: 

A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 
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A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

Szerepjáték:  

orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

Önálló szövegalkotás 

 életem 15 év múlva  

híres személyiségek, mint példaképek 

Vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 
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megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

Természeti kincsek Magyarországon 

Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

Kutatómunka az interneten 

alternatív energiaforrások 

globális felmelegedés 

a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 
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megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Szerepjáték  

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

Önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

Csoportos projektmunka 

film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 
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megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, 

sports, applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

Szerepjáték 

útbaigazítás kérése és adása 

Vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

interaktív térképek használata  

ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

csoportmunka 

szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 
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prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

Vitafórum 

miért halványulnak el a dialektusok? 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka  

Magyarország rövid történelme 

Anglia rövid történelme 

A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

Miért vált az angol világnyelvvé? 

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek angol interpretálása 

Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 
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Egy angol történelmi film megtekintése  

Vitafórum 

Fontos-e a hagyományok életben tartása 

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

Miben hasznos a globalizáció?  

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

Vitafórum 

a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Pármunka  

célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

angol sajtótermékek fajtái 

angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

Osztálymunka 

angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  
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TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

találmányok 

a jövő technikái 

Egyéni project 

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

Mit fog tudni a következő telefonom? 

Vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

Lesz-e az unokámnak telefonja? 

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

Szerepjáték:  

szolgáltatások igénybevétele 

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

Vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  
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TÉMAKÖR: Financial matters 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

a pénz kialakulása, története 

az első bankok 

Szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

kutatómunka (internet, újságcikk) 

hitelek, állami támogatások 

a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 
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ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

angol nyelvű önéletrajz készítése 

Szerepjáték  

Állásinterjú 

beszégetés egy állásbörzén 

Olvasott szövegértés fejlesztése 

Álláshirdetések böngészése 

Munkaköri leírás értelmezése 

Csoportos projektmunka  

Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  
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ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

13. évfolyam/heti 4 óra/31 hét/124 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  4 

Environment and nature 4 

Holidays, travelling, tourism 6 

Public matters, entertainment 8 

English and language learning 8 

Intercultural topics 6 

Cross-curricular topics and activities 8 

Current topics 8 

Science and technology, Communication 8 

People and society 8 

Financial matters 8 

Carreer and employment 12 

Gaining and sharing knowledge 12 
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Final exam preparation 24 

Összes óraszám: 124 

 

A 13. évfolyamra a tanuló már B2 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felsőoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi választható 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 
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kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős választható 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló diákok számára szintén elengedhetetlen a 

munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 

kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az 

angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 13 évfolyamra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 
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reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 13. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to 

have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

értelmezi az összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 

fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 
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illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás: 

A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

Szerepjáték:  

orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

Önálló szövegalkotás 

 életem 15 év múlva  

híres személyiségek, mint példaképek 

Vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 
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digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

Természeti kincsek Magyarországon 

Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

Kutatómunka az interneten 

alternatív energiaforrások 

globális felmelegedés 

a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Szerepjáték  

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

Önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

Csoportos projektmunka 

film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 
Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, 

sports, applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  
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Szerepjáték 

útbaigazítás kérése és adása 

Vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

interaktív térképek használata  

ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

csoportmunka 

szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

Vitafórum 

miért halványulnak el a dialektusok? 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka  
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Magyarország rövid történelme 

Anglia rövid történelme 

A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

Miért vált az angol világnyelvvé? 

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek angol interpretálása 

Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

Egy angol történelmi film megtekintése  

Vitafórum 

Fontos-e a hagyományok életben tartása 

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

Miben hasznos a globalizáció?  

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

Vitafórum 

a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Pármunka  

célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

angol sajtótermékek fajtái 

angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

Osztálymunka 

angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

találmányok 

a jövő technikái 

Egyéni project 

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

Mit fog tudni a következő telefonom? 
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Vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

Lesz-e az unokámnak telefonja? 

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 
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Szerepjáték:  

szolgáltatások igénybevétele 

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

Vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

a pénz kialakulása, története 

az első bankok 

Szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  
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valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

kutatómunka (internet, újságcikk) 

hitelek, állami támogatások 

a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

angol nyelvű önéletrajz készítése 

Szerepjáték  

Állásinterjú 
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beszégetés egy állásbörzén 

Olvasott szövegértés fejlesztése 

Álláshirdetések böngészése 

Munkaköri leírás értelmezése 

Csoportos projektmunka  

Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 
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aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Vizsgafeladatok gyakorlása 

Vizsgaszituációk gyakorlása 

Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

 

Élő idegen nyelv: Angol (második idegen nyelv)   

 
A tantárgy célja, feladata  

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

 

9. Ny évfolyam/heti 8 óra/36 hét/288 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv 

az angol, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 45 

Environment and nature 25 

Classroom activities 30 

Holidays, travelling, tourism 20 

Public matters 25 

English and language learning 35 

Intercultural topics 20 

Cross-curricular topics and activities 20 
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Current topics 18 

Entertainment 30 

Gaining and sharing knowledge 20 

Összes óraszám: 288 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen 

nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat 

kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén 

is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be 

kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 

a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 szintet.  

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a programtantervben megtalálhatók az elsajátítandó nyelvi funkciók, 

valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek megjelenítésre, 

melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint azokat az 

élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók az angol, mint második idegen nyelvre a 9/Ny évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 
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brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand 

French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your 

opinion? In my opinion, …) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you like 

...? Yes, I do. No, I don’t.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 

kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy for 

you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t very 

nice/good.) 

kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, I 

can’t.) 

javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 

nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does 

that mean?) 

betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?) 

egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 
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Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9/Ny évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you 

…? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 

cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 

leaving.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 

you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)   

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.) 

felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, mine, 

yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) múlt időben (I 

didn’t have many friends at school.) 

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, 

…, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs 

have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money 

have you got? I’ve got a lot of/little money.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent of all.) 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); 

’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, 

but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some 

pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some 

water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 45 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 
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rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

meals  

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (PPT):  

családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

a lakóhely és környezetének bemutatása 

a legjobb barát, barátnő bemutatása 

projektmunka csoportban:  

(plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

otthon 

az iskolában  

a lakóhelyünkön 

ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

internetes kutatás 

 A famous person’s life and lifestyle 

Szerepjátékok: 

Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

magyarországi állatkertek és lakóik 

lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: Classroom activities 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 
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a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge, 

language learning targets 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

kérdőív készítése:  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

csoportos feladat:  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests; 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures; 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad; 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 
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Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Lakóhelyem nevezetességei 

’My Dream Holiday’ 

Projektmunka csoportosan 

egy osztálykirándulás megtervezése 

fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

Internetes kutatómunka 

útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

különleges szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

internetes kutatómunka  

a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

Vitafórum:  

városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős választható tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR: English and language learning 
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ÓRASZÁM: 35 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

játékos diktálási feladatok 

running dictation 

Chinese whispers 

egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
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Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

Csoportos játék: 

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

egy híres tudós élete  

egy angol király élete 

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

internetes kutatómunka 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

csoportos project:  

társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka:  

aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

lenémított film tanulói kommentárral 

szerepjáték:  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunkák és bemutatók  

saját szórakozási szokások  

kedvenc kulturális élmények 

felmérés készítése és kiértékelése  

szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

e-mailezés angolul  

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter készítése, 

prezentáció 

9. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 10 

Classroom activities 15 

Holidays, travelling, tourism 7 

Public matters 6 

English and language learning 15 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 7 

Current topics 6 

Entertainment 6 

Gaining and sharing knowledge 6 

Összes óraszám: 108 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen 

nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 
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változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat 

kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén 

is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be 

kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 

a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2+ szintet.  

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a programtantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 

brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand 

French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your 

opinion? In my opinion, …) 
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tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you like 

...? Yes, I do. No, I don’t.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 

kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy for 

you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t very 

nice/good.) 

csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, I 

can’t.) 

javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 

nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does 

that mean?) 

betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?) 

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you 

…? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 

cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 

leaving.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 

you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)   

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.) 

felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, mine, 

yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) múlt időben (I 

didn’t have many friends at school.) 

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, 

…, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs 

have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money 

have you got? I’ve got a lot of/little money.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent of all.) 
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térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); 

’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, 

but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some 

pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some 

water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

meals  
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A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (PPT):  

családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

a lakóhely és környezetének bemutatása 

a legjobb barát, barátnő bemutatása 

projektmunka csoportban:  

(plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

otthon 

az iskolában  

a lakóhelyünkön 

ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

internetes kutatás 

 A famous person’s life and lifestyle 

Szerepjátékok: 

Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 
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magyarországi állatkertek és lakóik 

az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: Classroom activities 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language 

learning 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge, 

language learning targets 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
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Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli választható tevékenységek összehasonlítása 

kérdőív készítése:  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

csoportos feladat:  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests; 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures; 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad; 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences; 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Angliai látnivalók, nevezetességek  

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

’My Dream Holiday’ 

Projektmunka csoportosan 

egy osztálykirándulás megtervezése 

fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

Internetes kutatómunka 
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útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

különleges szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása 

prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

internetes kutatómunka  

a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

Vitafórum:  

városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős választható tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 
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alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

játékos diktálási feladatok 

running dictation 

Chinese whispers 

egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 
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családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

Csoportos játék: 

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

egy híres tudós élete  

egy angol király élete 

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

internetes kutatómunka 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

csoportos project:  

társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka:  

aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

lenémított film tanulói kommentárral 

szerepjáték:  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi választható tevékenységekben, drámajátékokban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunkák és bemutatók  

saját szórakozási szokások  

kedvenc kulturális élmények 

felmérés készítése és kiértékelése  

szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

e-mailezés angolul  

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 
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találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter készítése, 

prezentáció 

 

 

10. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 10 

Classroom activities 15 

Holidays, travelling, tourism 7 

Public matters 6 

English and language learning 15 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 7 

Current topics 6 

Entertainment 6 

Gaining and sharing knowledge 6 

Összes óraszám: 108 

 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen 

nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 
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például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat 

kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén 

is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be 

kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 

a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 szintet.  

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a programtantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 

brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand 

French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your 

opinion? In my opinion, …) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you like 

...? Yes, I do. No, I don’t.) 
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igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 

kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy for 

you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t very 

nice/good.) 

csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, I 

can’t.) 

javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 

nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does 

that mean?) 

betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?) 

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 10. évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you 

…? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 

cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 

leaving.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 

you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)   

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.) 

felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, mine, 

yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) múlt időben (I 

didn’t have many friends at school.) 

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, 

…, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs 

have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money 

have you got? I’ve got a lot of/little money.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent of all.) 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 
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időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); 

’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, 

but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some 

pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some 

water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

meals  

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 
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Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (PPT):  

családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

a lakóhely és környezetének bemutatása 

a legjobb barát, barátnő bemutatása 

projektmunka csoportban:  

(plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

otthon 

az iskolában  

a lakóhelyünkön 

ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

internetes kutatás 

 A famous person’s life and lifestyle 

Szerepjátékok: 

Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

magyarországi állatkertek és lakóik 

az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

lakóhelyem, környezetem  
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internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: Classroom activities 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language 

learning 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge, 

language learning targets 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
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projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli választható tevékenységek összehasonlítása 

kérdőív készítése:  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

csoportos feladat:  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests; 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures; 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad; 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences; 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Angliai látnivalók, nevezetességek  

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

’My Dream Holiday’ 

Projektmunka csoportosan 

egy osztálykirándulás megtervezése 

fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

Internetes kutatómunka 

útvonalterv Angliába, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

különleges szállodák/szállások 
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Szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása 

prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

internetes kutatómunka  

a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

Vitafórum:  

városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 



644 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

játékos diktálási feladatok 

running dictation 

Chinese whispers 

egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 
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angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

Csoportos játék: 

Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

egy híres tudós élete  

egy angol király élete 

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

internetes kutatómunka 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

csoportos project:  

társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka:  
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aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

lenémított film tanulói kommentárral 

szerepjáték:  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi választható tevékenységekben, drámajátékokban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunkák és bemutatók  

saját szórakozási szokások  

kedvenc kulturális élmények 

felmérés készítése és kiértékelése  

szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

e-mailezés angolul  

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 
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A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter készítése, 

prezentáció 

 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tantervaz 

angol, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 7 

Environment and nature 6 

Classroom activities 5 

Holidays, travelling, tourism 7 

Public matters 5 

English and language learning 7 

Intercultural topics 6 

Cross-curricular topics and activities 5 

Current topics 7 

Science and technology, Communication 7 

Entertainment ? 6 

Gaining and sharing knowledge 4 

Összes óraszám: 72 

 

 

A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már B1 szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik 

annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a 

későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását 

személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló gyakorolja a KER szerint meghatározott B1+ szintet. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9-10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …) 

véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very much. I 

think it’s disgusting.) 

egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.) 

egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.) 

 dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...) 

lehetőség kifejezése (She might visit us.)  
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bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or they 

might not come. She can’t be very old, she must be 25.) 

javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come. ) 

bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...) 

akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …) 

szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11. évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done your 

room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been waiting long?) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching TV 

when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a hippo in 

my life.)            

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen? I’ll 

help you.)  

birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.) 

feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 
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kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare, social 

relations 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

érdekes családi történetek a múltból 

internetes kutató munka és csoportos projekt  

 családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

Vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál 

prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 
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a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

kihaló növényfajok 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

Kiselőadás készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 
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alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, professional orientation 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

Vitafórum: 

Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

Milyen a jó tanár? 
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Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Felmérés készítése az osztályban: 

Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city 

life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and international 

tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka, egyéni bemutatók 

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

Mi szórakoztat minket? 

Vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyv - ajánló brossúra készítése 

egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 



654 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszásaaz órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

a dialektusokról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 

könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

Íráskészség fejlesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
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a falvak szerepe a manapság a két országban 

miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka 

a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

Hollywood története, magyar vonatkozásai 

 

Prezentáció 

karácsony ünneplése a világ országaiban 

a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

„kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

Vitafórum 

mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt munka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Vitafórum 

melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

Játék 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Online videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

Szerepjáték 

’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

Internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

szókincsfejlesztés a média világához 

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 

az újságcikkek stílusa szerkezete 

különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people, mobile phones, computers, internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 



657 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

Vitafórum  

az internet jövője 

Mire jó a virtuális valóság?  

a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

Haladás-e minden változás? 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

érdekes kiállítások, múzeumok 

Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

Kedvenc filmem bemutatása angolul 

Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

a szöveg leírása és értelmezése 

Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

12. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv az 

angol, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 7 

Environment and nature 6 

Classroom activities 5 

Holidays, travelling, tourism 7 

Public matters 5 

English and language learning 7 

Intercultural topics 6 

Cross-curricular topics and activities 5 

Current topics 7 

Science and technology, Communication 7 

Entertainment ? 6 

Gaining and sharing knowledge 4 

Összes óraszám: 72 

 

A 12. évfolyamra a második idegen nyelvből már B1 szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik 

annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 
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megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a 

későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását 

személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B1+ szintet. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9-10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …) 

véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very much. I 

think it’s disgusting.) 

egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.) 

egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.) 

 dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...) 

lehetőség kifejezése (She might visit us.)  

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or they 

might not come. She can’t be very old, she must be 25.) 

javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come. ) 

bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...) 

akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …) 

szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 12. évfolyamon(a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done your 

room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been waiting long?) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching TV 

when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a hippo in 

my life.)            

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen? I’ll 

help you.)  

birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.) 

feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 
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ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare, social 

relations 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

érdekes családi történetek a múltból 

internetes kutató munka és csoportos projekt  

 családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 
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’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

Vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál 

prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

kihaló növényfajok 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

Kiselőadás készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  
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hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, professional orientation 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

Vitafórum: 

Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

Milyen a jó tanár? 

Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Felmérés készítése az osztályban: 

Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city 

life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and international 

tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka, egyéni bemutatók 

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

Mi szórakoztat minket? 

Vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyv - ajánló brossúra készítése 

egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszásaaz órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  
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a dialektusokról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 

könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

Íráskészség fejlesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

a falvak szerepe a manapság a két országban 

miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka 

a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

Hollywood története, magyar vonatkozásai 

 

Prezentáció 

karácsony ünneplése a világ országaiban 

a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

„kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

Vitafórum 

mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 



667 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt munka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Vitafórum 

melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

Játék 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Online videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

Szerepjáték 

’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

Internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
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szókincsfejlesztés a média világához 

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 

az újságcikkek stílusa szerkezete 

különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people, mobile phones, computers, internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

Vitafórum  

az internet jövője 

Mire jó a virtuális valóság?  

a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

Haladás-e minden változás? 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 
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értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

érdekes kiállítások, múzeumok 

Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

Kedvenc filmem bemutatása angolul 

Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

a szöveg leírása és értelmezése 

Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 
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Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

 

 

Élő idegen nyelv: Angol 
 

9. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, Környezetvédelmi 

technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus szakmacsoportok számára) 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

 

Témakör neve Óraszám  

Personal topics: family relations, lifestyle 24  

Environment and nature 14 

Classroom activities 16 

Holidays, travelling, tourism 12 

Public matters 10 

English and language learning 14 

Intercultural topics 12 

Cross-curricular topics and activities 12 

Current topics 10 

Entertainment  12 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 144 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével fejleszthesse kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom 

és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának 

lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az  idegen nyelvet  egyre inkább 

személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is.  
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Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+, A2 szintet.  

Ebben a szakaszban  az  egyes témakörökön kívül  megtalálhatók az elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listában olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

 

Nyelvi funkciók az angol mint első  idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 

brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand 

French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your 

opinion? In my opinion, …) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you like 

...? Yes, I do. No, I don’t.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 
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kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy for 

you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t very 

nice/good.) 

csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, I 

can’t.) 

javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 

nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does 

that mean?) 

betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?) 

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint első idegen nyelvre 9. évfolyamon(a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jelen időben:’to be’ létige   (I’m … I’m not … Are you …? Is 

he …? Who is he? What’s that?) ; Present Simple  (I eat bread for breakfast. I don’t like 

cheese. Do you play tennis?  ; Present Continuous   (Why is she crying? I’m not listening. I’m 

leaving.); Present Perfect Simple (Have you done your room?)   

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 

you …? Was he …? Who was there? What was that?) Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’: szándék., terv (I’m going to be 

a doctor. It’s going to rain.) 

modalitás: ’can’,  segédige (I can/can’t swim.)  

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások névmások  tárgy és részesesete (I, he, they … me, him, 

them …),    ; ’some/any’    (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I 

haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my 

glass.) there is, there are, there was, there were szerkezet 

minőségi viszonyok: melléknevek fokozása, rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, 

better/worse); comparative and superlative (more intelligent, the most intelligent)  

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children   ; számok(one, two, 

…, hundred) , sorszámok (first, second, third,…)   ; megszámlálható főnevek (How many 

CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.);  ; megszámlálhatatlan főnevek (How much 

money have you got? I’ve got a lot of/little money.)  

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 

upstairs, downstairs, abroad) 
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időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.) 

birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, 

their,’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) múlt időben (I didn’t have  friends at 

school.) 

névelők/artickles: határozott, határozatlan, -,  the/a/an, none 

felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

igei vonzatok: verbs +to+infinitive  

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 24 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family relations, 

friends, acquaintances  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

meals  

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. 2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű 

kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

 

VÁLASZTHATÓ  VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt (egyéni):  

családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, összefüggő beszéd 

gyakorlására) 

lakóhely és környezetének bemutatása 

legjobb barát bemutatása  

Ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

Internetes kutatás 

A famous person’s life and lifestyle 

Szerepjátékok: 

Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: ENVIRONMENT AND NATURE 

ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: keeping pets 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather  

Környezethez környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK : 

Internetes kutatás:  

veszélyeztett állatfajok 

kihaló növényfajok 

milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak bemutatátas) 

Lakóhelyem és környezetem  

Kielőadás:  

kiskedvenc bemutatása  

Játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

Az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

 

TÉMAKÖR: CLASSROOM ACTIVITIES  

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;  

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

részben szóban vagy írásban projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök 

segítségével is meg tudja valósítani; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok betűzését kéri vagy 

visszakérdez; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi választható tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat 

céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, extracurricular activities, school events  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

social events 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő választható tevékenységek során. 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása 

Kérdőív készítése:  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítése 

Csoportmunka / projekt:  

’Az ideális iskola’ jellemzői 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

 

TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

differences 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

 

VÁLASZTHATÓ  VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása:  

Angliai látnivalók, nevezetességek 

Magyarország híres látnivalói  

Lakóhelyem nevezetességei  

Internetes kutató munka  

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Felmérés készítése az osztályban: 

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Szerepjáték:  

idegenvezető-izgága, kérdésekkel teli csoport  

 

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  giving 

directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

 

VÁLASZTHATÓ  VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása 

Prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

Internetes kutatómunka  

a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   
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kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

Vitafórum:  

városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért? 

 

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 14 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

Tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

Közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

Filmnézés a célnyelven: 

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

Egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

Játékos diktálási feladatok: 

running dictation 

Chinese whispers 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

TERVEZETT : 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
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a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Angliában és Magyarországon – van-e különbség? 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol időjárás – magyar időjárás 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

Rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról 

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

 

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES  

TERVEZET T ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka (egyéni): 

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Internetes kutatómunka: 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz  

Vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 
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TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Online videók megtekintése : 

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

Projektmunka: 

aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel 

időjárás jelentés készítése  

Szerepjáték: 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

Internetes kutatómunka: 

szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (film, 

társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Egyéni projektmunkák és bemutatók : 

saját szórakozási szokások  

kedvenc kulturális élmények 

Felmérés készítése és kiértékelése:  

szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 
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Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

E-mailezés angolul  

Csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka, prezentáció, kielőadás készítése saját, választott témából 

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 

10. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

 

Témakör neve Óraszám  

Personal topics: family relations, lifestyle 15 

Environment and nature 12 

Classroom activities 15 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters 15 

English and language learning 12 

Intercultural topics 12 

Cross-curricular topics and activities 8 

Current topics 8 

Science and technology, Communication 12 

Entertainment  12 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 144 

 

A 10. évfolyamra  már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja az, hogy 

nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik annyi tudással 

és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

 

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  
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Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben önállóan is 

fenntartsa és tovább fejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében valós használatra adaptálni tudja.  

 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és 

digitális nyelvtanulási forrásokat használ, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és 

tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a tanuló: 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9. évfolyamon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. A témakörök 

tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. 

 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 

remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …) 

véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very much. I 

think it’s disgusting.) 

egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.) 

egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.) 

 dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ... 

lehetőség kifejezése (She might visit us.)  

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or they 

might not come. She can’t be very old, she must be 25.) 

javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come. ) 
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bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...) 

akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …) 

szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint első  nyelvre a  10. évfolyamon(a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben:  Present Perfect Simple:  yet, already just  

(Have you done your room? I haven’t finished it yet. I have already finished it. She has just 

entered the room.) ) Present perfect simple: for, since ( I have lived here for twenty years. I 

have lived here since 2005.)  

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (I was listening to her. 

Were they crying?); Past Perfect (I had seen her before.) 

múltbeli szokások kifejezése: ’used to’/ ’ didn’t use to  (I used to cry a lot when I was a child. 

I didn’t use to go to the theater when I was a child. )  

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’/  szándék, terv  (I’m going to be 

a doctor. It’s going to rain.); Future Simple: will/won’t/ jóslat, döntés, ajánlat, ígéret/ 

predictions, decisions, offers, promises (When will you be sixteen? I’ll help you.); present 

continous/folyamatos jelen a jövő idő kifejezésére/ future arrangements /eltervezett, 

megszervezett, elrendezett jövőbeli tervek ( I am seeing my doctor this afternoon.)  

birtoklás kifejezése: birtokos névmások (mine, yours, his/hers/its, ours, theirs) 

mennyiségi viszonyok:’enough’, ’too’, (It isn’t good enough. The cake is too sweet. ) 

minőségi viszonyok: rövidebb és hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítása (Tom’s 

younger than Sue. Mary is the prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, 

better/worse); Összehasonlítás névmással/létigével (My brother is taller than me. My brother 

is taller than I am.); Összehasonlítás: as….as (He is not as intelligent as her. He is not as 

intelligent as she is.);supelative+present perfect( It is the best film I have ever seen) 

időbeli viszonyok: időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); 

időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day 

after tomorrow, the other day, during the winter, after that, when) 

modalitás:can/could /may’ (Can/could(may I join you?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke 

here.);’should/shouldn’t’ (You should ask her.);  Impersonal you ( You have to wear a 

seatbelt in a car. You mustn’t smoke here.)  

szövegösszetartó eszközök:’some/any’ (There are some pencils in the bag. Have you got any 

sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice 

in my glass.); határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody. something, 

someone, anything, nothing); kötőszavak:  because, so, but, although  

feltételesség kifejezése: first and second condtional (We’ll stay at home if it rains. We would 

buy it if we had money.) 

függő beszéd kifejezése jelenidőben: say/tell  (He says he is tired. I don’t know where he 

lives. Tell him to stop it.) 

logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian)  

vonatkozói mellékmondatok/defining clauses: who, which, that, where  

igei vonzatok: gerund or infinitive with to (I like reading in bed. I need to buy some new 

clothes)  

szenvedő szerkezet: jelen és múlt idő ( Disposable nappies are used all over the world. The 

school was renovated during the summer. ) 

so, neither: ( I love classical music. So do I./ I am not married. Neither am I.)  

neither, nor (I didn’t like the film. Nor/neither did I.)  

Kérdőszavak: who, which, how many, ( Who wants coffee?) 
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Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

TERVETETT ÓRASZÁM: 15 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másokról véleményük kifejtésést kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez.  

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

healthy eating,illnesses  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare, social 

relations 

Személyes témákhoz  tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 
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Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim 

internetes kutató munka és csoportos projekt  

 családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children 

Vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál 

prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

 

 

TÉMAKÖR: ENVIRONMENT AND NATURE 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather, maintaining the environment, sustainability  

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

kihaló növényfajok 

Kiselőadás készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete 
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Vitafórum:  

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

 

TÉMAKÖR: CLASSROOM ACTIVITIES 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 15 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school, 

educational institutions  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, professional orientation  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka: - egyéni vagy csoportos: a magyarországi és angliai középiskola 

összehasonlítása: 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

Vitafórum: 

Hasznos –e az iskolai egyenruha?  

Milyen a jó tanár?  

Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részér 

 

TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 15  ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

Célnyelvi országok: látnivalók, nevezetességek  

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Projektmunka csoportosan 
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fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

Internetes kutatómunka 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Szituációs játék 

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

Íráskészség 

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről 

 

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 15 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international sights/attractions, city 

life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, sport, books, films services, travelling, national and international 

tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka, egyéni bemutatók 

Mi szórakoztat minket? 

Vitakészség fejlesztése:  

városi és vidéki élet előnyei és hátrányai 

Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adatlapok kitöltése 

film/könyv - ajánló brossúra készítése 

 

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:   
Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

Íráskészség fejlesztése: 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

 

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

TERFVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka 
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Hollywood története, magyar vonatkozásai 

Prezentáció 

karácsony ünneplése a világ országaiban 

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

„Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

Vitafórum: 

mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

 

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt munka (egyéni): 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Vitafórum: 

melyik tantárgy hasznos a felnőtt életben?  

Játék: 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

 

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 8 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 



691 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK : 
Online videók megtekintése:  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

Internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

Szerepjáték:  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 

TÉMAKÖR: SCIENCE AND TECHNOLOGY, COMMUNICATION 

ÓRASZÁM: 12  ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people, mobile phones, computers, internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

Vitafórum : 

az internet jövője 

Mire jó a virtuális valóság?  

a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK : 

Internetes kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása 

érdekes kiállítások, múzeumok 

Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

Kedvenc filmem bemutatása angolul 

Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

a szöveg leírása és értelmezése 

 

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE  

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 
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elhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK : 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos): 

Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése 

 

11. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  20 

Environment and nature 18 

Holidays, travelling, tourism 15 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 20 

Intercultural topics 20 

Összes óraszám: 108 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 
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személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a tanulónak 

képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, 

hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  
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egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to 

have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  
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Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

értelmezi az összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 

fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás: 

A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

Szerepjáték:  

orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

Önálló szövegalkotás 

 életem 15 év múlva  

híres személyiségek, mint példaképek 

Vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

Természeti kincsek Magyarországon 
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Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

Kutatómunka az interneten 

alternatív energiaforrások 

globális felmelegedés 

a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Szerepjáték  

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

Önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 
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Csoportos projektmunka 

film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 
Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, 

sports, applications, media 



701 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

Szerepjáték 

útbaigazítás kérése és adása 

Vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
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céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

interaktív térképek használata  

ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

csoportmunka 

szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

Vitafórum 

miért halványulnak el a dialektusok? 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 
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Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka  

Magyarország rövid történelme 

Anglia rövid történelme 

A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

Miért vált az angol világnyelvvé? 

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek angol interpretálása 

Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

Egy angol történelmi film megtekintése  

Vitafórum 

Fontos-e a hagyományok életben tartása 

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

Miben hasznos a globalizáció?  

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

12. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Cross-curricular topics and activities 15 

Current topics 15 

Science and technology, Communication 15 

People and society 15 

Financial matters 14 

Carreer and employment 10 

Gaining and sharing knowledge  10 

Final exam preparation 14 

Összes óraszám: 108 

 

A 12. évfolyamra a tanuló már B1+ nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 
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használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 
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tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a 

középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 
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javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to 

have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

Vitafórum 

a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 

 ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Pármunka  

célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

angol sajtótermékek fajtái 

angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

Osztálymunka 

angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 



708 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

találmányok 

a jövő technikái 

Egyéni project 

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

Mit fog tudni a következő telefonom? 

Vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

Lesz-e az unokámnak telefonja? 

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

Szerepjáték:  

szolgáltatások igénybevétele 

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

Vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 
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megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

a pénz kialakulása, története 

az első bankok 

Szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

kutatómunka (internet, újságcikk) 

hitelek, állami támogatások 

a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 
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megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

angol nyelvű önéletrajz készítése 

Szerepjáték  

Állásinterjú 

beszégetés egy állásbörzén 

Olvasott szövegértés fejlesztése 

Álláshirdetések böngészése 

Munkaköri leírás értelmezése 

Csoportos projektmunka  

Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 
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összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Vizsgafeladatok gyakorlása 

Vizsgaszituációk gyakorlása 

Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

13. évfolyam/heti 4 óra/31 hét/124 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Environment and nature 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 10 

Gaining and sharing knowledge  10 

School and education 10 

Science and technology, Communication 15 

Financial matters 15 

Career and employment 15 

Exam preparation 14 

Összes óraszám: 124 

 

A 13. évfolyamra a tanuló már B2 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 
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beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 13. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 
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továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 13. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 13. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to 

have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  
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függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 
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érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

Természeti kincsek Magyarországon 

Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

Kutatómunka az interneten 

alternatív energiaforrások 

globális felmelegedés 

a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Szerepjáték  

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

Önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

Csoportos projektmunka 

film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 
Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, 

sports, applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 
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egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

Szerepjáték 

útbaigazítás kérése és adása 

Vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 
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Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

interaktív térképek használata  

ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

csoportmunka 

szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

Vitafórum 

miért halványulnak el a dialektusok? 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

Vitafórum 

a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Pármunka  

célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

angol sajtótermékek fajtái 

angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

Osztálymunka 

angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

találmányok 

a jövő technikái 

Egyéni project 

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

Mit fog tudni a következő telefonom? 

Vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

Lesz-e az unokámnak telefonja? 

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 
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megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

Szerepjáték:  

szolgáltatások igénybevétele 

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

Vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

a pénz kialakulása, története 

az első bankok 

Szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

kutatómunka (internet, újságcikk) 

hitelek, állami támogatások 

a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Career and employment 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

angol nyelvű önéletrajz készítése 

Szerepjáték  

Állásinterjú 

beszégetés egy állásbörzén 

Olvasott szövegértés fejlesztése 

Álláshirdetések böngészése 

Munkaköri leírás értelmezése 

Csoportos projektmunka  

Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Vizsgafeladatok gyakorlása 

Vizsgaszituációk gyakorlása 

Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Élő idegen nyelv: Angol 
 

9. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Szoftverfejlesztő és tesztelő technikus 

szakmacsoportok számára; angol kezdő) 

A 9. évfolyamon az angol mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 12 

Classroom activities 18 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 20 

Intercultural topics 16 
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Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 8 

Entertainment 10 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 144 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és fejleszthesse kommunikatív és 

interkulturális kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában 

egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és 

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott 

egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egy időben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a tanult idegen nyelvet egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat 

kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén 

is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be 

kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 

a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1 szintet.  

A programtervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a programtervekben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 
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brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand 

French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your 

opinion? In my opinion, …) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you like 

...? Yes, I do. No, I don’t.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 

kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy for 

you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t very 

nice/good.) 

csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, I 

can’t.) 

javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 

nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does 

that mean?) 

betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?) 

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 
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utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you 

…? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 

cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 

leaving.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 

you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)   

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.) 

felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, mine, 

yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) múlt időben (I 

didn’t have many friends at school.) 

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, 

…, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs 

have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money 

have you got? I’ve got a lot of/little money.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent of all.) 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); 

’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, 

but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some 

pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some 

water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 
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rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

meals  

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (PPT):  

családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

a legjobb barát, barátnő bemutatása 

projektmunka csoportban:  

(plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

otthon 

az iskolában  

ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

Szerepjátékok: 

Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
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az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

magyarországi állatkertek és lakóik 

lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: CLASSROOM ACTIVITIES 

ÓRASZÁM: 35 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge,  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

kérdőív készítése:  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

csoportos feladat:  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 

TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests; 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures; 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad; 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays; 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

Projektmunka csoportosan 

egy osztálykirándulás megtervezése 

Internetes kutatómunka 

különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

különleges szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok: 

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása 

prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

internetes kutatómunka  

a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

ÓRASZÁM: 38 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
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értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

játékos diktálási feladatok 

running dictation 

Chinese whispers 

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 
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állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES  

ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

egy híres tudós élete  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

internetes kutatómunka 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka:  

képaláírások megfogalmazása  

időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

szerepjáték:  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunkák és bemutatók  

saját szórakozási szokások  

felmérés készítése és kiértékelése  

szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

e-mailezés angolul  

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter készítése, 

prezentáció 

 

10. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Szoftverfejlesztő és tesztelő 

technikus szakmacsoportok számára; angol kezdő) 

A 9. évfolyamon az angol mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet. 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

TÉMAKÖR NEVE ÓRASZÁM 
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Personal topics: family relations, lifestyle 20 

Environment and nature 12 

Classroom activities 18 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 20 

Intercultural topics 16 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 8 

Entertainment 10 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 144 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az angol 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és fejleszthesse kommunikatív és 

interkulturális kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában 

egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és 

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott 

egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egy időben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a tanult idegen nyelvet egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat 

kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén 

is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be 

kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló 

a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 szintet.  

A programtervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a programtervekben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 
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megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók a 10. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 

brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? I can understand 

French. What’s your favourite subject? It’s maths.) 

információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What’s this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love.) 

véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your 

opinion? In my opinion, …) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you like 

...? Yes, I do. No, I don’t.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 

kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.) 

dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy for 

you. I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with …? 

Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t very 

nice/good.) 

csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, I 

can’t.) 

javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t.) 
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nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does 

that mean?) 

betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please?) 

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a 10. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 

példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you 

…? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like 

cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m 

leaving.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were 

you …? Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread for breakfast. I 

didn’t see the film. Did you visit Joe?)   

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.) 

felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, mine, 

yours, his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) múlt időben (I 

didn’t have many friends at school.) 

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, 

…, hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs 

have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money 

have you got? I’ve got a lot of/little money.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (the most intelligent, She is the most intelligent of all.) 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), dátumok/időpontok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); 

’have to’ (Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, 

but, because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some 

pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some 

water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
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- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

TÉMAKÖR: PERSONAL TOPICS: FAMILY RELATIONS, LIFESTYLE 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

meals  

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (PPT):  

családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

a legjobb barát, barátnő bemutatása 

projektmunka csoportban:  

(plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

otthon 

az iskolában  

ismerkedés az angol ünnepekkel film segítségével 

szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

Szerepjátékok: 
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Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: ENVIRONMENT AND NATURE 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

magyarországi állatkertek és lakóik 

lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek Angliában/Amerikában/Ausztráliában? 

az időjárás különbségei Angliában és Magyarországon 

játék  

állat barkochba 

kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: CLASSROOM ACTIVITIES 

ÓRASZÁM: 35 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
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alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff, 

classmates 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: knowledge,  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő választható tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

kérdőív készítése:  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

csoportos feladat:  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 

TÉMAKÖR: HOLIDAYS, TRAVELLING, TOURISM 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests; 
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures; 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad; 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays; 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

Projektmunka csoportosan 

egy osztálykirándulás megtervezése 

Internetes kutatómunka 

különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

különleges szállodák/szállások 

Szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: PUBLIC MATTERS 

ÓRASZÁM: 20 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok: 

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása 

prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 
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internetes kutatómunka  

a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős választható tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR: ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING 

ÓRASZÁM: 38 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

játékos diktálási feladatok 

running dictation 

Chinese whispers 

TÉMAKÖR: INTERCULTURAL TOPICS 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka  – egyéni vagy csoportos 

az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

tipikus angol ház, lakás – miért más itthon? 

ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

angol és magyar nyaralási szokások 

angol időjárás – magyar időjárás 

angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

pl. Christmas Party 

pl. Valentines Day 

TÉMAKÖR: CROSS-CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES  

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

egy híres tudós élete  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

internetes kutatómunka 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

TÉMAKÖR: CURRENT TOPICS 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka:  

képaláírások megfogalmazása  

időjárásjelentés készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

szerepjáték:  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: ENTERTAINMENT 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunkák és bemutatók  

saját szórakozási szokások  

felmérés készítése és kiértékelése  

szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

olvasási verseny az osztályon belül 

angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

e-mailezés angolul  

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: GAINING AND SHARING KNOWLEDGE 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter készítése, 

prezentáció 

 

11. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Szoftverfejlesztő és tesztelő 

technikus szakmacsoportok számára; angol kezdő) 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 10 

Environment and nature 10 

Classroom activities 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 10 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 11 

Entertainment  10 

Gaining and sharing knowledge 7 

Összes óraszám: 108 

 

A 11. évfolyamra az első idegen nyelvből már A2 szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik 

annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban a témaköröknél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, 

árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben önállóan is 

fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében 

valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2+ szintet. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9-10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

Nyelvi funkciók az angol, mint második idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …) 

véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very much. I 

think it’s disgusting.) 

egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.) 

egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.) 

 dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...) 

lehetőség kifejezése (She might visit us.)  
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bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or they 

might not come. She can’t be very old, she must be 25.) 

javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come. ) 

bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...) 

akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …) 

szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint második idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done your 

room? I haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been waiting long?) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching TV 

when I entered the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a hippo in 

my life.)            

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen? I’ll 

help you.)  

birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it.  He has not finished it, yet. She 

has just entered the room.) 

modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask her.) 

feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)  

függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., Tell 

him to stop it.)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 
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egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare, social 

relations 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

érdekes családi történetek a múltból 

internetes kutató munka és csoportos projekt  

 családok az angol nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

Vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál 

prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
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kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

kihaló növényfajok 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

Kiselőadás készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
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egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, professional orientation 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 
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érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

Vitafórum: 

Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

Milyen a jó tanár? 

Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides; 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Felmérés készítése az osztályban: 

Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 
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Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city 

life/country life 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and international 

tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka, egyéni bemutatók 

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

Mi szórakoztat minket? 

Vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyv - ajánló brossúra készítése 

egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 
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tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszásaaz órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

a dialektusokról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 

könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

Íráskészség fejlesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 



756 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

a falvak szerepe a manapság a két országban 

miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka 

a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

Hollywood története, magyar vonatkozásai 

 

Prezentáció 

karácsony ünneplése a világ országaiban 

a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

„kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

Vitafórum 

mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt munka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Vitafórum 

melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

Játék 
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szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

érdekes kiállítások, múzeumok 

Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

Kedvenc filmem bemutatása angolul 

Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

a szöveg leírása és értelmezése 

Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  



758 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, 

versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

12. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Szoftverfejlesztő és tesztelő 

technikus szakmacsoportok számára; angol kezdő) 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 10 

Environment and nature 10 

School and education 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 10 

English and language learning 10 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 5 

Current topics 13 

Science and technology, Communication 10 

Gaining and sharing knowledge 10 

Összes óraszám: 108 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és 



759 

nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi 

tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, 

a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák 

kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb 

témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a 

tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, 

terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során 

használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen 

fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 

felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a 

nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 

olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 

nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. A 12. évfolyamon új témakörként megjelenik a 

tudomány és technika, a kommunikáció, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé 

válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány 

kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom 

témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, 

valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá 

válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási 

tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a 

tématartományok feldolgozásának mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás 

hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a programtantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 

12. évfolyamokra vonatkozó listákban nem jelennek meg a korábbi évfolyamokon elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint 

eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 
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telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. 

I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he 

is.) 

ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It 

works with a battery.) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for 

a long time?);  

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was 

listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous 

(This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 
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modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 

you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 

’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, 

’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); 

’should have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 

’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 

upstairs, downstairs, abroad) 

időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. 

She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one 

month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, 

the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid 

jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, 

positive-negative characteristics 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

Közeli és távoli rokonok 

kedvenc rokonaim - miért? 

névadási szokások a családon belül  

érdekes családi történetek a múltból 

Jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill.egy híres ember élete 

internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 



763 

különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

szerepek a családon belül 

a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

Vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

Kiselőadás/prezentáció készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 



765 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

kisfilm készítése: „Our School” 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

Vitafórum: 

Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

Milyen a jó tanár? 

Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Felmérés készítése az osztályban: 

Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 
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nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country 

life  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, 

computer games 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

Interakció a közéleti tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

kiállítások, érdekes múzeumok 

Projekt munka 

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

Mi szórakoztat minket? 

Vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

az olvasás szerepe a 21. században 

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyv ajánló brossúra készítése 

plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 
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egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  
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új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

a dialektusokról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

Íráskészség fejesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

a falvak szerepe manapság a két országban 

miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka 

a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

Hollywood története és magyar vonatkozásai 

Prezentáció 

karácsony ünneplése a világ országaiban 

a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

Vitafórum 

mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt munka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Vitafórum 

melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

Játék 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 13 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

Szerepjáték 

’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  
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Internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

szókincsfejlesztés a média világához 

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 

az újságcikkek stilusa szerkezete 

különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

A világ internet nélkül? 

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

„Én és a telefonom”  

Vitafórum  

az internet jövője 
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mire jó a virtuális valóság?  

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

13. évfolyam/heti 4 óra/31 hét/124 óra (Helyi tanterv a Szoftverfejlesztő és tesztelő 

technikus szakmacsoportok számára; angol kezdő) 

A 13. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 124 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 10 

Environment and nature 15 

School and education 10 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters, entertainment 20 

English and language learning 10 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 5 

Current topics 9 

Science and technology, Communication 10 

Gaining and sharing knowledge 15 

Összes óraszám: 124 
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Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és 

nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi 

tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, 

a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák 

kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb 

témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a 

tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, 

terveihez, valamint boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során 

használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen 

fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit 

felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a 

nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 

olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 

nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik. A 13. évfolyamon a már ismert témakörök 

bővülnek, összetettebbé válnak. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a 

tématartományok feldolgozásának mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás 

hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1+ nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a programtantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 
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nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. 

I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he 

is.) 

ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It 

works with a battery.) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for 

a long time?);  

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was 

listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous 

(This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 

you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 

’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, 
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’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); 

’should have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, 

’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 

upstairs, downstairs, abroad) 

időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. 

She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one 

month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, 

the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid 

jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
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megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, 

positive-negative characteristics 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

Közeli és távoli rokonok 

kedvenc rokonaim - miért? 

névadási szokások a családon belül  

érdekes családi történetek a múltból 

Jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill.egy híres ember élete 

internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

különbségek, hasonlóságok 

’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 
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szerepek a családon belül 

a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

Vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

Szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  

Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

Közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 
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a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

Kiselőadás/prezentáció készítése:  

veszélyben a földünk 

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 

Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum:  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: School and education 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 
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Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

kisfilm készítése: „Our School” 

Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

Vitafórum: 

Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

Milyen a jó tanár? 

Íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

Internetes kutatás 

Érdekes, szokatlan szállások 

Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Felmérés készítése az osztályban: 

Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country 

life  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, 

computer games 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

Interakció a közéleti tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

kiállítások, érdekes múzeumok 

Projekt munka 

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

Mi szórakoztat minket? 

Vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

az olvasás szerepe a 21. században 

Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyv ajánló brossúra készítése 

plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

egy rövid angol novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 
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félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

a magyar és az angol nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

a dialektusokról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
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’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

Íráskészség fejesztése 

cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 

angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

a falvak szerepe manapság a két országban 

miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka 

a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

Hollywood története és magyar vonatkozásai 

Prezentáció 

karácsony ünneplése a világ országaiban 

a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

Játék: 

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

Vitafórum 

mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projekt munka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Vitafórum 

melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

Játék 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 9 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

Szerepjáték 

’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

Internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

szókincsfejlesztés a média világához 

Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 
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az újságcikkek stilusa szerkezete 

különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

A világ internet nélkül? 

Internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

„Én és a telefonom”  

Vitafórum  

az internet jövője 

mire jó a virtuális valóság?  

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása angol nyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

Élő idegen nyelv: Angol; Érettségi felkészítő angol nyelvből (emelt 

szint) 
 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  13 

Holidays, travelling, tourism 9 

Public matters, entertainment 9 

Science and technology, Communication 9 

People and society 9 

Carreer and employment 9 

Gaining and sharing knowledge 14 

Összes óraszám: 72 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  



787 

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 
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interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a 

középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11. évfolyamra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  
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információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to 

have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 
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megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget; 

értelmezi az összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 

people, role models, healthcare personnel 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, 

clothes and accessories  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping 

fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of 

everyday responsibilites  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatás: 
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A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

Szerepjáték:  

orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

Önálló szövegalkotás 

 életem 15 év múlva  

híres személyiségek, mint példaképek 

Vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

Vannak-e még családi példaképek? 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, 

new areas in tourism: wellness, language learning 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Szerepjáték  

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

Önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

Csoportos projektmunka 

film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

Vitafórum 

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, 

city life/country life  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, 

sports, applications, media 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

Szerepjáték 

útbaigazítás kérése és adása 

Vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological 

development  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Internetes kutatómunka 

találmányok 

a jövő technikái 

Egyéni project 

Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

Mit fog tudni a következő telefonom? 

Vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

Lesz-e az unokámnak telefonja? 

Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 

people working in services    

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, 

volunteering, community service 
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A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 

individuals, relationship between generations, crime and punishment 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

Szerepjáték:  

szolgáltatások igénybevétele 

 Önálló szövegalkotás:   

Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

Vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

angol nyelvű önéletrajz készítése 

Szerepjáték  

Állásinterjú 

beszégetés egy állásbörzén 

Olvasott szövegértés fejlesztése 

Álláshirdetések böngészése 

Munkaköri leírás értelmezése 

Csoportos projektmunka  

Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

Közkedvelt szakmákbemutatása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetettebb információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

A TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁHOZ VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
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Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

12. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Environment and nature 10 

English and language learning 14 

Intercultural topics 9 

Cross-curricular topics and activities 9 

Current topics 10 

Financial matters 5 

Final exam preparation 15 

Összes óraszám: 72 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1+ nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már 

elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint 

valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár 

a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat 

célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő 

eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú 

üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 
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önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. 

Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, 

szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és 

ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson. Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé 

válik. Megszerzett nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős 

tevékenységekben, és ez egyre inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő 

tartalmakra is. A nyelvtanulás során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más 

tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló 

életkora és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, a különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és 

pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén 

elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés 

mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a 

munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a 

középiskola utolsó két évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással 

kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A programtantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 
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álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to 

have’ (I was going to help her. I was about to leave.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She 

offered to take me home. She told me to take him home.) 

vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 
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képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 
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értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

Természeti kincsek Magyarországon 

Mindennapi természetvédelem 

Csoportos projektmunka  

A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

Kutatómunka az interneten 

alternatív energiaforrások 

globális felmelegedés 

a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 
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a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 

szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket.  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

interaktív térképek használata  

ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

csoportmunka 

szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

Vitafórum 

miért halványulnak el a dialektusok? 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 
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interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, 

literature 

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

projektmunka  

Magyarország rövid történelme 

Anglia rövid történelme 

A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

Miért vált az angol világnyelvvé? 

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek angol interpretálása 

Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

Egy angol történelmi film megtekintése  

Vitafórum 

Fontos-e a hagyományok életben tartása 

Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

Miben hasznos a globalizáció?  

Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

Vitafórum 

a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Pármunka  

célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

angol sajtótermékek fajtái 

angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

Osztálymunka 

angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

TÉMAKÖR: Financial matters 

ÓRASZÁM: 5óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni projekt 

a pénz kialakulása, története 

az első bankok 

Szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

kutatómunka (internet, újságcikk) 

hitelek, állami támogatások 

a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 
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megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Vizsgafeladatok gyakorlása 

Vizsgaszituációk gyakorlása 

Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

 

Élő idegen nyelv: Német (első idegen nyelv)  

 
A tantárgy célja, feladata 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is 

ki tudja fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a 
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nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba 

kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során 

felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv 

felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész 

életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 

egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. 

Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes 

felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó 

készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. 

Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 

más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik 

a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló 

nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a 

körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai 

nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában 

a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok 

stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása 

és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint 

a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már 

képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint 

interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, 

valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más 

kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi 

országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, 

melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló 

a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven 

közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is 

segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai 
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feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú 

fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen 

és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és 

társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy 

segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia 

tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé 

kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja 

használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is 

integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább 

a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-

oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, 

személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív 

nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A 9-12. 

évfolyamon valamennyi, az 5-8. évfolyamon bevezetett témakör szerepel, elemeik azonban 

jelentősen bővülnek, és feldolgozásuk egyre árnyaltabban és mélyebben történik. Egyre 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, interkulturális és célnyelvi vonatkozások, valamint a 

tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos tartalmak. Az általános iskolában még egy 

témakörként kezelt személyes és környezeti témák gimnáziumban már önálló egységként 

jelennek meg. Új témakörök a négyéves nevelési-oktatási szakaszban: az utazás és turizmus, a 

tudomány és technika és a kommunikáció; a 11-12. évfolyamon: az ember és társadalom, a 

munka világa és a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A közéleti témakör kiegészül a hobbik, a 

szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-10. évfolyamon az iskola 

és a tanulás témáit, 11-12. évfolyamon pedig a vizsgafelkészítést, illetve az érettségire való 

felkészítést állítja fókuszba. 

Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi 

funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket a 9-10. évfolyamra, valamint a 11-12. 
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évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi 

funkciók, stratégiák és elemek az általános iskola 4., 5-6., és 7-8. évfolyamok kerettanterveiben 

megadott listákra épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki, azokat bővítik, és a tanulónak 

témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

Az egyes témaköröknél találhatók meg a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési feladatok, 

illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz javasol 

tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi 

struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen 

jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: 

fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. 

csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve 

szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak 

gondolatébresztő példák, és – ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával – nem kötelező érvényűek. 

 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

 

9. Ny évfolyam/heti 8 óra/36 hét/288 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

 

 

 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

60 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

25 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

40 

Reisen und Urlaub, Tourismus 23 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 40 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 15 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 

Összes óraszám: 288 

 

A nyelvi előkészítő 9. évfolyamára a tanuló különböző nyelvtanulási tapasztalatokkal 

érkezhet.  

Kulcsfontosságú, hogy motivációját a német nyelvtudás iránt felkeltsük és fenntartsuk egy 

olyan intenzív képzés esetén, amely a normál képzésnél jelentősebb mértékű előrehaladást ír 

elő.  
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Az öt osztályos középiskolai nevelés-oktatást megelőző nyelvi előkészítő évfolyamra 

ugyanazok az alapelvek és célok vonatkoznak, mint amelyeket az egyéb nyelvi kerettantervek 

meghatároznak. Kiemelendő azonban, hogy bár a NYEK megemelt óraszáma gyorsabb 

haladást biztosít, az ebben az életkorban sem elsősorban a tananyag mértéktelenül való 

növelésére, hanem annak tényleges elmélyítésére, valamint a gyakorlásra szánt idő bővítésére 

szolgál. A NYEK célja az, hogy a tanuló számára az életkorának megfelelő minőségű és 

mennyiségű, kontextusba ágyazott nyelvi fejlesztést biztosítsa, és nem feltétlenül az, hogy a 

magasabb nyelvi szintekhez tartozó tartalmakat és szerkezeteket tanítsa előrehozottan vagy 

szövegkörnyezetükből kiragadva. A nyelvi előkészítő céljai továbbá, hogy a nyelvtanulás 

ezen az évfolyamon is fejlessze az idegen nyelvi tartalmakon keresztül a világ 

megismerésének és az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, mérlegelő és 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciákat. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanuló együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, önértékelésből adódóan különösen 

fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által 

segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit 

felismerni és azokat helyükön kezelni, s így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a 

nyelvhasználat terén is. A nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen foglalkozik, 

hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, 

valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs helyzetekben használhassa. 

A NYEK 9. évfolyam végére a tanuló minden témakörben ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra, valamint alkalmazza nyelvtudását és kiaknázza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra. 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzésnek a 9. évfolyam végére elvárt kimeneti szintje 

minimum a KER szerinti A2 nyelvi szint a tanulók életkori sajátosságaival összhangban. A 

korosztálynak és a nyelvi szintnek megfelelően a legnagyobb hangsúlyt a személyes, a 

környezeti és természeti, valamint az interkulturális és az osztálytermi tartalmak kapják, de 

már szerephez jutnak többek között az aktuális és a kereszttantervi témák is, melyekre a 

magasabb óraszám lehetőséget ad, a nyelvtanulás változatossága pedig szükségessé tesz. 

A témakörök köré csoportosított tanulási eredményeken, fejlesztési területeken és javasolt 

tevékenységeken kívül a kerettanterv az évfolyamra kötelező nyelvi funkciókat, nyelvi 

elemeket, struktúrákat és általános tanulási eredményeket sorolja fel a következőkben: 

Német nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne in 

… Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien? Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt? Können Sie mir bitte sagen …?) 

hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir? Was fehlt dir?) 
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hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut. 

Danke, mir geht es sehr gut/gut/nicht so gut/schlecht. Ich habe Halsschmerzen. Mein Hals tut 

mir weh.) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch zum ...! Alles 

Gute! Viel Spaß! Gute Besserung! Viel Erfolg!) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues 

Jahr.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Herzlichst! / Liebe Grüße / Viele Grüße) 

véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut. Gefällt 

dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut. 

Das finde ich toll. Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele 

auch!) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den Text.) 

kívánság kifejezése (Ich möchte …) 

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. 

Das stimmt nicht.) 

akarat kifejezése (Ich will.) 

képesség kifejezése (Ich kann.) 

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut 

mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, 

bitte?) 

kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest 

du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. 

Nein, es tut mir leid.) 

vélemény kifejezése (Meiner Meinung nach ist das Buch sehr gut.) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

dicséret, kritika kifejezése (Toll! Echt! Blödsinn!) 

elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß es nicht.) 

események leírása (Zuerst besteigen wir den Berg, dann besichtigen wir die Burg.) 

felszólítás (Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!)  

nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 



813 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen.) 

együttérzés és arra reagálás (Mein herzliches Beileid. Danke.) 

hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstanden, dass …?) 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen / anderer Meinung.) 

ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Sie mögen Recht haben, 

aber trotzdem…. / Das mag wohl sein, aber ... / Das stimmt zwar, aber ...) 

szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon.) 

beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás  

megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der .) 

érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

közömbösség (Das ist mir egal.) 

indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

segítség felajánlása, és arra reagálás (Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

Német nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid 

ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst 

du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen 

vor. Die Schüler machen das Buch auf.), es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr 

interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

birtoklás: haben, birtokos névmások, gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.), von, -s (Wessen 

Vater? Der Vater von Peter! Peters Vater besucht uns heute.) 

mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók 

tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über) 

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am 

Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte Woche, von … 

bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange? Ich war von 5 bis 6 in 

der Konditorei. Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt.)  

minőségi viszonyok: Wie?  
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szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, so), névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein Eis. 

Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe 

machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf noch nicht aufstehen.) 

esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

személytelenség: (Es ist warm. Es schneit.) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, Platz nehmen) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 60 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid 

jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;  

megérti és értelmezi az összefüggéseket a személyes tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy a személyes tématartományon belül; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

a személyes tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is, az ismert nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
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szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Freizeitorte, 

Persönliche Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur 

Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit 

bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, Gesundheitswesen 

(medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative Charakterzüge, 

persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle   

Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatásával) 

családfa - tágabb rokoni kapcsolatrendszer 

kedvenc rokonaim - miért? 

érdekes családi történetek a múltból 

szomszédi kapcsolatok  

Jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, illetve egy híres ember élete 

internetes kutató munka és csoportos projekt – családok a DACHL országokban 

különbségek, hasonlóságok 

a mai kor családmodellei 

szerepek a családon belül 

kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése:  

családi szokások, hagyományok 

hobbik, érdeklődési körök 

Szerepjáték: 

pl. programtervezés  

telefonos beszélgetések különböző szolgáltatókkal 

interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel stb. 

Vitafórum  

tinédzserek helyzete a családban  

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél környezeti és természeti 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a környezeti és természeti tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

a lakóhely és környezetének bemutatása 

projektmunka csoportban:  

üres lakás berendezése és bemutatása 

környezetvédelem a szűkebb környezetben 

Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? (plakát készítése) 

lakóhelyünkön,  

otthonunkban  

az iskolában 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon  

Vitafórum:  

Hasznosak-e az állatkertek? 

Jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

ajánlott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és érzéseit is 

kifejti, az ismert nyelvi eszközökkel; 

aktívan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, összefüggő és folyékony előadásmóddal, akár IKT-eszközök segítségével, 

felkészülést követően; 
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megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban és írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes, Webseiten zum Lernen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule, Lern-Apps 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule, Abitur, Bewerbung an Universitäten 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Stundenpläne, Wissen, Interessen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Berufsorientierung 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt és (képes) beszámoló: 

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

csoportmunka / projekt:  

’Az ideális iskola’ jellemzői 
 (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése  

egy osztályprogram megtervezése 

kisfilm készítése: „A mi iskolánk” 

internetes kutatómunka- képes beszámolók 
iskolai szokások, időbeosztás és szabályok a különböző országokban 

különleges iskolák Magyarországon és Némeetországban 

Vitafórum: 

Milyen a jó tanár? 

íráskészség fejlesztése:  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó email írásai németországi barátomnak a sok házifeladatról  
scrapbook/poszter készítése:  

mit szeretek a jelenlegi iskolánkban legjobban 

iskolai kirándulásaink tervezése 

kérdőív készítése:  

Milyen az ideális nyelvtanár? 
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csoportos társasjáték készítése 

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni?  

órai feladatok 

történetfeldolgozás (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

történetátalakítás (pl. más személyben, más időben) 

képleírás 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi utazásra –utazási előkészületek bemutatása 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások,  

különleges utazási módozatok a nagyvilágban 

felmérés készítése az osztályban: 

Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 
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Kalandvágyó vagy? 

Vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

Szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 
TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti és értelmezi az összetettebb, a szórakozás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a szórakozás tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál megfelelő 

módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi 

normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően. 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Lesen, Sport, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kutatómunka 
egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

kiállítások, érdekes múzeumok 
egyéni projekt és bemutató:  

a célnyelvi országok rövid bemutatása   

saját szórakozási szokások  
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szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

Mi szórakoztat minket?  
kedvenc kulturális élményem  

vitakészség fejlesztése 

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

az olvasás szerepe a 21. században 

íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adalapok kitöltése 

film/könyvajánló 
német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

emailezés németül  

szerepjátékok – csapatversenyben 

gyors étteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

Budapest, Berlin, stb. – helyi látványosságok bemutatása idegenvezetőként 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.), és miért? 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 
kvíz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat:  

közös online csoport létrehozása, használata  

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek megfelelően 

fejleszti nyelvtudását; 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  
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ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a kommunikáció 

megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció megközelítésére; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, 

Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 
betűzésverseny 

Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 
íráskészség fejesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal német nyelven 

közös popzenehallgatás  

filmnézés a célnyelven 

írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

kedvenc videóm 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten, Kunst, 

Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

Célnyelvi kultúráról információk átadása. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka – egyéni vagy csoportos: 

Németország és Magyarország összehasonlítása - hagyományos és digitális kutatómunka, 

majd órai kiselőadások az alábbi témakörök mentén: 

a német és magyar iskolák jellemzői, napirend 

tipikus német ház, lakás – miért más itthon? 

mindennapi szokások Németországban és Magyarországon – van-e különbség? 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

ünnepek a családban (születésnap, Karácsony, Húsvét stb.)  

viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok  

német és magyar nyaralási szokások 

német időjárás – magyar időjárás 

Németország/Magyarország tájegységei, országrészei 

német/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a két országban  

csoportos feladat 

Ki tud többet Németországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról  

egyéni kutatás és projektmunka: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

Melyek a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a karácsony ünneplése hazánkban és a célnyelvi országokban 

internetes kutatómunka  

a karácsonyfa eredete és elterjedése 

játék 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás? 

kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 
TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel. 

ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projekt munka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

(Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 
egy magyar tudós/író/költő életének ismertetése  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

játék/szerepjáték 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 
társasjáték készítése és játszása, fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak)  

vitafórum 

Melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

Kell-e a mindennapos testnevelés? 

Kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

videók megtekintése  

német nyelvű hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

Szerepjáték 

interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  
interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel  

projektmunka:  

iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tudomány és technika tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium und in der Arbeit,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, Gefahren 

des Internets, soziale Netzwerke,  

Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést 

a házimunkát  

az oktatást 

a kommunikációt? 

projektmunka (egyénileg) 

„Én és a telefonom”  

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 
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célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunkák, kiselőadások, internetes kutatómunkák saját, választott témából,  

poszter készítése,  

prezentáció készítés 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

a filmek közös megtekintése, megbeszélése 

 

 

 

9. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

9 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

12 

Reisen und Urlaub, Tourismus 12 

Öffentliches Leben  12 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 9 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 9 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 9 

Unterhaltung 6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 

 

9. évfolyam 

A tantárgy célja, feladata 

A 9. évfolyamra már A2 szintű nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már 

rendelkezik bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint 

valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  
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Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9.Ny évfolyamon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik ki. 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. 

Das stimmt nicht.) 

akarat kifejezése (Ich will.) 

képesség kifejezése (Ich kann.) 

lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut 

mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, 

bitte?) 

kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest 

du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. 

Nein, es tut mir leid.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch lag auf 

dem Tisch. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 
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időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza 

utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, Platz nehmen) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
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nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, mein Wohnort 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

családi ünnepek 

szomszédi kapcsolatok 

szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték: pl. az orvosnál 

prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 
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ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás  

veszélyeztetett állatok 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

kiselőadás készítése  

mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

vitafórum  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
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egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni kutatás és képes beszámoló 

régi és új iskolám összehasonlítása  

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

vitafórum 

hasznos-e az iskolai egyenruha?  

jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

milyen a jó tanár? 

íráskészség fejlesztése  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK. 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

felmérés készítése az osztályban 

ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 
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hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, egyéni bemutatók 

mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 
vitakészség fejlesztése 

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

íráskészség fejlesztése  

brossúrák, adatlapok kitöltése 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 
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hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

íráskészség fejlesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

internetes kutatómunka 

a német himnusz eredete és története 

prezentáció 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

játék 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

„kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

vitafórum 

milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

vitafórum 

melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

játék 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

online videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

szerepjáték 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 
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szókincsfejlesztés a média világához 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 
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a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

kedvenc filmem bemutatása németül 

kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

a szöveg leírása és értelmezése 

egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 
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10. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint első idegen nyelv tantárgy számára Helyi tanterv a német, mint első idegen 

nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

6 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 12 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 9 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 9 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Arbeitswelt und Karriere 12 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 

 

10. évfolyam  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 
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nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. 

Danke.) 

ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 
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gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen.) 

együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was 

kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

közömbösség (Das ist mir egal.) 

indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man 

dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? 

Ich denke daran, …) 

főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.) 

mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 

névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses) 
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feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde 

(Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban 

(könnte, müsste stb.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, medizinisches Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und 

negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

közeli és távoli rokonok 

jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill. egy híres ember élete 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

különbségek, hasonlóságok 

szerepek a családon belül 

vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  

családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 
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megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande geografische Orte 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

a vidék és a város összehasonlítás 

interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

kiselőadás készítése:  

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok: 

különböző foglalkozások bemutatása 

’Álomszakmám’ 

egyéni kutatás és képes beszámoló: 

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

internetes kutatómunka: képes beszámolók 

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

íráskészség fejlesztése:  

e-mail írása egy angliai barátomnak az iskolánkról 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen 

und Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

felmérés készítése az osztályban: 

ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 
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megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitakészség fejlesztése:  

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

az olvasás szerepe a 21. században 

’mozik’ – kellenek még? 

íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adatlapok kitöltése,  

film/könyvajánló készítése 

csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

projektmunka 

mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM:6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  
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nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
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gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
íráskészség fejesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten 

Kunst, Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka 

a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

prezentáció 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

a német történelem egy kiemelkedő eseménye  

játék 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól, egyéb hagyományairól 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM:6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



848 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitafórum egy aktuális eseményről 

videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

szerepjáték 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 

az újságcikkek stílusa, szerkezete  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás: Én és az okostelefonom 

csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
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projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 

 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

3 

Reisen und Urlaub, Tourismus 9 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 3 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 3 

Aktuelle Themen 3 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 3 

Arbeitswelt und Karriere 9 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 3 

Összes óraszám: 72 

11. évfolyam  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  
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Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1+ nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. 

Danke.) 

ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 
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felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen.) 

együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was 

kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, 

…) 

megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

közömbösség (Das ist mir egal.) 

indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man 

dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint első idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? 

Ich denke daran, …) 

főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 
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szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie 

sind eingeladen worden.) 

zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich 

krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film 

anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, 

derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde 

(Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban 

(könnte, müsste stb.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 
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a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, medizinisches Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und 

negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

közeli és távoli rokonok 

jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill. egy híres ember élete 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

különbségek, hasonlóságok 

szerepek a családon belül 

vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  

családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande geografische Orte 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

a vidék és a város összehasonlítás 

interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

kiselőadás készítése:  

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok: 

különböző foglalkozások bemutatása 

’Álomszakmám’ 

egyéni kutatás és képes beszámoló: 

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

internetes kutatómunka: képes beszámolók 

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

íráskészség fejlesztése:  

e-mail írása egy angliai barátomnak az iskolánkról 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen 

und Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

felmérés készítése az osztályban: 

ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitakészség fejlesztése:  

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

az olvasás szerepe a 21. században 

’mozik’ – kellenek még? 

íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adatlapok kitöltése,  

film/könyvajánló készítése 

csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 
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projektmunka 

mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM:3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
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nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
íráskészség fejesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten 

Kunst, Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka 

a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

prezentáció 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

a német történelem egy kiemelkedő eseménye  

játék 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól, egyéb hagyományairól 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  
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TERVEZETT ÓRASZÁM:3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitafórum egy aktuális eseményről 

videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

szerepjáték 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 

az újságcikkek stílusa, szerkezete  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás: Én és az okostelefonom 

csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

egy munkahelyi projekt kidolgozása 

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  
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TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 

 

12. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

4 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 4 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 4 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 4 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 4 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 4 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 6 

Wirtschaft und Finanzen 6 

Arbeitswelt und Karriere 6 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 4 

Vorbereitung auf das Abitur 8 

Összes óraszám: 72 
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12. évfolyam  

Az évfolyamra a tanuló már B1+ nyelvtudással érkezik, és célja nyelvtudása további 

fejlesztése. Az évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló 

nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja 

elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja 

alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, 

feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően.  

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

Az év végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen 

a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 
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kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a 

német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., 

Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr 

gelernt hätte.) 

óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern. 

Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 
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életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás 

milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

modern családok 

szerepjáték  

orvosi ellátás igénybevétele 

ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

önálló szövegalkotás 

az életem 15 év múlva  

híres személyiségek mint példaképek 

vitafórum 

az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 
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érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

természeti kincsek a lakóhelyemen  

mindennapi természetvédelem 

kutatómunka  

alternatív energiaforrások 

vitafórum 

családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

valóban olyan „szuperek” a szupermarketek 

a hulladékprobléma megoldható? 
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vidék vagy város? 

gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjáték 

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

vitafórum  

a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

szervezett vagy egyéni utazás? 

valóban olyan vonzó a kempingezés? 
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egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
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internetes kutatómunka  

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

szerepjáték  

útbaigazítás kérése és adása 

vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

kidobhatjuk már a papír térképeket? 

az e-könyvek előnyei és hátrányai 

hobbi- vagy versenysport? 

gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportmunka 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív oldalairól 

egyéni projekt 

egy könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

vitafórum 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten,  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka  
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hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek német nyelvű interpretálása 

egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

vitafórum 

fontos-e a hagyományok életben tartása? 

fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

pármunka  

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

osztálymunka 

német nyelvű híradó nézése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

találmányok 

egyéni projekt 

a jogosítvány megszerzése  

mit fog tudni a következő telefonom? 

vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

lesz-e az unokámnak telefonja? 

az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. 

Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 

Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka 

szerepjáték  

szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  
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TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGE 

szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetett információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

prezentáció készítése bármely témában 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 
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nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vizsgafeladatok gyakorlása 

vizsgaszituációk gyakorlása 

szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

 

13. évfolyam/heti 4 óra/31 hét/124 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint első idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 4 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 8 

Arbeitswelt und Karriere 8 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 6 

Vorbereitung auf das Abitur 32 

Összes óraszám: 124 

 

13. évfolyam  

Az évfolyamra a tanuló már legalább B1+ nyelvtudással érkezik, és célja nyelvtudása további 

fejlesztése. Az évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B2-C1 szint az önálló 

nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja 
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elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja 

alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, 

feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően.  

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

Az év végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 13. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen 

a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 

kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a 

német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 
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szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák):  

álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., 

Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák):  

feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr 

gelernt hätte.) 

óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Verfügung.) 

cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen 

werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

befejezett, folyamatos és beálló melléknévi igenevek (der geschriebene Brief, das schreibende 

Kind, das zu lesende Buch) 
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Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 4 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 8 

Arbeitswelt und Karriere 8 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 6 

Vorbereitung auf das Abitur 32 

Összes óraszám: 124 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 
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érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás 

milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

modern családok 

szerepjáték  

orvosi ellátás igénybevétele 

ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

önálló szövegalkotás 

az életem 15 év múlva  

híres személyiségek mint példaképek 

vitafórum 

az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 
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TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

természeti kincsek a lakóhelyemen  

mindennapi természetvédelem 

kutatómunka  

alternatív energiaforrások 

vitafórum 

családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

valóban olyan „szuperek” a szupermarketek 

a hulladékprobléma megoldható? 

vidék vagy város? 

gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjáték 

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

vitafórum  

a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

szervezett vagy egyéni utazás? 

valóban olyan vonzó a kempingezés? 

egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 
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digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka  

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

szerepjáték  

útbaigazítás kérése és adása 

vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

kidobhatjuk már a papír térképeket? 

az e-könyvek előnyei és hátrányai 

hobbi- vagy versenysport? 

gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 
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törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportmunka 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív oldalairól 

egyéni projekt 

egy könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

vitafórum 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 
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alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten,  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek német nyelvű interpretálása 

egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

vitafórum 

fontos-e a hagyományok életben tartása? 

fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM:  6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projektmunka 
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a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

pármunka  

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

osztálymunka 

német nyelvű híradó nézése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 



893 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

találmányok 

egyéni projekt 

a jogosítvány megszerzése  

mit fog tudni a következő telefonom? 

vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

lesz-e az unokámnak telefonja? 

az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. 

Feiertage 



894 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 

Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka 

szerepjáték  

szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  
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TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGE 

szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetett információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

prezentáció készítése bármely témában 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 
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nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vizsgafeladatok gyakorlása 

vizsgaszituációk gyakorlása 

szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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Élő idegen nyelv: Német; (második idegen nyelv)   
 

A tantárgy célja, feladata 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 

nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 

életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 

idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 

kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 

szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 

változatait.  

A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 

felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű 

színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, 

önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv 

tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos 

szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre 

inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 

továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig 

hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések 

elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai 

fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és 

kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való 

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a 

digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző 

kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását 

támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi 

interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes 

felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a 
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nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli 

az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint 

fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való 

viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, 

alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a 

tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi 

feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat 

használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 

mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen 

épít az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák 

alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, 

amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a 

motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás 

kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása 

során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további 

alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, 

valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a 

kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú 

tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 
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köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is 

megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen 

idegen nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 

által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven 

beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját 

nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind 

pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag 

nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a 

szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak 

képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és 

azokból kinyert információkat fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos 

szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló 

egységekként, hanem kontextusba ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót 

képessé kell tenni arra, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök 

szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető 

eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv 

esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a 

tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú 

távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja 

nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit 

észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 

megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása 

érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a 

kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész 

életen át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  
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A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A második élő idegen nyelv kerettantervben az általános bevezetőt az adott kétéves nevelési-

oktatási szakaszban a tantárgy tanítására jellemző specifikumok összefoglalása követi. Ezután 

az egyes témaköröknél megtalálhatóak a részletes tanulási eredmények, a fejlesztési 

feladatok, illetve a javasolt tevékenységek. A kerettanterv, ugyanis, minden egyes témakörhöz 

javasol tevékenységi formákat, melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve 

nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az 

ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: 

fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot 

(pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), 

illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák 

csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

A témakörök tekintetében a középiskolás korosztály érdeklődési köre az irányadó. Ennek 

megfelelően a 9-10. évfolyamon a tanulási eredmények 10 témakör köré csoportosítva 

fogalmazódnak meg, melyek közül nagyobb hangsúlyt kapnak a személyes és környezeti 

témák, a célnyelvi vonatkozások, valamint az információszerzés és a tudásmegosztás. 

A témakörök a két tanulási szakaszban nagyrészt megegyeznek, ám a hozzájuk rendelt 

tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt tevékenységek bővülnek. Különbséget a 

tudomány és technika témakör jelent, mely 9-10. évfolyamon még a tantárgyközi témakör 

részeként jelenik meg, de a 11-12. évfolyamon már önállóvá válik. Valamennyi téma a valós 

nyelvhasználathoz kapcsolódik, és a hozzájuk tartozó óraszámok leginkább a súlyozásukra 

való javaslatok. A tématartományokhoz megadott célnyelvi példák gyűjtőfogalmak, melyek a 

felsőbb évfolyamokon bővebb, gazdagabb szókincset jelölnek. A 9-10. évfolyamra, valamint 

a 11-12. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részében kerülnek felsorolásra 

azok a nyelvi funkciók, nyelvi struktúrák és elemek, amelyek az adott nevelési-oktatási 

szakaszra vonatkoznak és amelyeket a nyelvtanulónak témakörtől vagy a választott 

nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania. 
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A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

 

9. Ny évfolyam/heti 8 óra/36 hét/288 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

Helyi tanterv a német, mint második idegen nyelv tantárgy számára (Kisgyermekgondozó és –

nevelő szakmacsoport) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

60 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

25 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 40 

Reisen und Urlaub, Tourismus 23 

Öffentliches Leben 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 40 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 15 

Unterhaltung 20 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 288 

 

9. Ny évfolyam 

A német nyelv tantárgy helyi tantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveiben meghatározott 

céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek a megvalósítását 

részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a német 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel– szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen 

nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 
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például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése és az, hogy megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani, s 

így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni 

érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 

olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 

nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ , A2 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 9. Ny évfolyamon(a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne in 

… Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es geht 

mir super.) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Viel 

Spaß! Gute Besserung!) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues 

Jahr.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele 

auch!) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 
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betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den Text!) 

akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

öröm kifejezése (Das freut mich!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, 

leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? 

Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9. Ny évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid 

ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst 

du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen 

vor. Die Schüler machen das Buch auf.), es gibt 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum (haben, sein igék) és Perfekt 

(Das Buch war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

birtoklás: haben, birtokos névmások, gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.), von, -s (Wessen 

Vater? Der Vater von Peter! Peters Vater besucht uns heute.) 

mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók 

tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über) 

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am 

Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte Woche, von … 

bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange? Ich war von 5 bis 6 in 

der Konditorei. Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt.)  

minőségi viszonyok: Wie?  

szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, so), névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen igék (Ich möchte ein Eis. Magst du 

tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen.) 

esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. 

Ich helfe dir.) 

személytelenség: (Es ist warm. Es schneit.) 

 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
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adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 60 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (PPT)  

családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

a lakóhely és környezetének bemutatása 
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legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, szokások, 

közös programok bemutatása) 

szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg nach 

Deutschland) 

projektmunka csoportban  

plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

 ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

szerepjátékok 

interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

magyarországi állatkertek és lakóik 

lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek Németországban? 

hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 
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az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

Tier-Barkochba 

kvíz, keresztrejtvény készítése 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule, Mitschüler 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka: egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása 

kedvenc tanárom bemutatása 

kérdőív készítése  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 
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csoportos feladat  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Németország látnivalói, nevezetességei  

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

’Álomutazásom’ 

projektmunka csoportosan 

egy osztálykirándulás megtervezése 

fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, kiállítások) 

internetes kutatómunka 

útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  
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játékos diktálási feladatok 

’Suttogó postás’ játék 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 

a német iskolák jellemzői, napirend 

tipikus német ház, lakás 

mindennapi szokások 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

ünnepek a családban 

viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok 

német nyaralási szokások 

német időjárás 

Németország tájegységei, országrészei 

német étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.) 

rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 
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egy híres tudós élete  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

internetes kutatómunka 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

csoportos projekt  

társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka  

aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

képaláírások megfogalmazása  

időjárás-jelentés készítése 

egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

szerepjáték  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunkák és bemutatók  

saját szórakozási szokások  
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kedvenc kulturális élmények 

felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

e-mailezés németül  

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

poszter készítése  

prezentáció 

 

 

9. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

9 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

12 

Reisen und Urlaub, Tourismus 12 

Öffentliches Leben  12 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 9 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 9 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 9 

Unterhaltung 6 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 
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9. évfolyam 

A 9. évfolyamra már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a második idegen nyelvből a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már 

rendelkezik bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja 

használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint 

valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9.Ny évfolyamon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik ki. 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. 

Das stimmt nicht.) 

akarat kifejezése (Ich will.) 

képesség kifejezése (Ich kann.) 

lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut 

mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, 

bitte?) 

kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest 

du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. 

Nein, es tut mir leid.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch lag auf 

dem Tisch. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 
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birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza 

utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, Platz nehmen) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 
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egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, mein Wohnort 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

családi ünnepek 

szomszédi kapcsolatok 

szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték: pl. az orvosnál 

prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
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az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás  

veszélyeztetett állatok 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

kiselőadás készítése  

mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

vitafórum  

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
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felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni kutatás és képes beszámoló 

régi és új iskolám összehasonlítása  

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

vitafórum 

hasznos-e az iskolai egyenruha?  

jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

milyen a jó tanár? 
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íráskészség fejlesztése  

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK. 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

felmérés készítése az osztályban 

ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, egyéni bemutatók 

mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 
vitakészség fejlesztése 

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

íráskészség fejlesztése  

brossúrák, adatlapok kitöltése 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
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ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

íráskészség fejlesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

internetes kutatómunka 

a német himnusz eredete és története 

prezentáció 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

játék 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

„kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

vitafórum 
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milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

vitafórum 

melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

játék 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

online videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 
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riportok 

szerepjáték 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

szókincsfejlesztés a média világához 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 
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összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

kedvenc filmem bemutatása németül 

kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

a szöveg leírása és értelmezése 

egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 
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német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 

 

10. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

6 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 12 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 9 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 9 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Arbeitswelt und Karriere 12 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 

 

 

Helyi tanterv a német, mint második idegen nyelv tantárgy számára (Kisgyermekgondozó és –

nevelő szakmacsoport) 

10. évfolyam  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  
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Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2+ nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók a német, mint második idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. 

Danke.) 

ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 
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bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen.) 

együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was 

kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

közömbösség (Das ist mir egal.) 

indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man 

dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint második idegen nyelvre (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? 

Ich denke daran, …) 

főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.) 

mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 
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névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses) 

feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde 

(Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban 

(könnte, müsste stb.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, medizinisches Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und 

negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

közeli és távoli rokonok 

jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill. egy híres ember élete 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

különbségek, hasonlóságok 

szerepek a családon belül 

vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  

családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 
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értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande geografische Orte 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

a vidék és a város összehasonlítás 

interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

kiselőadás készítése:  

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok: 

különböző foglalkozások bemutatása 

’Álomszakmám’ 

egyéni kutatás és képes beszámoló: 

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

internetes kutatómunka: képes beszámolók 

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

íráskészség fejlesztése:  

e-mail írása egy angliai barátomnak az iskolánkról 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen 

und Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

felmérés készítése az osztályban: 

ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 
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megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitakészség fejlesztése:  

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

az olvasás szerepe a 21. században 

’mozik’ – kellenek még? 

íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adatlapok kitöltése,  

film/könyvajánló készítése 

csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

projektmunka 

mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM:6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  
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nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
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gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
íráskészség fejesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten 

Kunst, Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka 

a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

prezentáció 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

a német történelem egy kiemelkedő eseménye  

játék 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól, egyéb hagyományairól 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM:6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitafórum egy aktuális eseményről 

videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

szerepjáték 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 

az újságcikkek stílusa, szerkezete  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás: Én és az okostelefonom 

csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
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projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

12 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

3 

Reisen und Urlaub, Tourismus 9 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 3 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 3 

Aktuelle Themen 3 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 3 

Arbeitswelt und Karriere 9 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 3 

Összes óraszám: 72 

 

11. évfolyam  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 

összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  
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Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2+, B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók a német, mint második idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. 

Danke.) 

ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 
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felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen.) 

együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was 

kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, 

…) 

megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

közömbösség (Das ist mir egal.) 

indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man 

dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint második idegen nyelvre (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? 

Ich denke daran, …) 

főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 
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szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie 

sind eingeladen worden.) 

zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich 

krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film 

anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, 

derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde 

(Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban 

(könnte, müsste stb.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 
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véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, medizinisches Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und 

negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

közeli és távoli rokonok 

jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill. egy híres ember élete 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

különbségek, hasonlóságok 

szerepek a családon belül 

vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  

családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 
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megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande geografische Orte 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

a vidék és a város összehasonlítás 

interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

kiselőadás készítése:  

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 
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visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok: 

különböző foglalkozások bemutatása 

’Álomszakmám’ 

egyéni kutatás és képes beszámoló: 

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

internetes kutatómunka: képes beszámolók 

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

íráskészség fejlesztése:  

e-mail írása egy angliai barátomnak az iskolánkról 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen 

und Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

felmérés készítése az osztályban: 

ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitakészség fejlesztése:  

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

az olvasás szerepe a 21. században 

’mozik’ – kellenek még? 

íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adatlapok kitöltése,  

film/könyvajánló készítése 

csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

projektmunka 
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mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM:3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 
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kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
íráskészség fejesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten 

Kunst, Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka 

a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

prezentáció 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

a német történelem egy kiemelkedő eseménye  

játék 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól, egyéb hagyományairól 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM:3 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitafórum egy aktuális eseményről 

videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

szerepjáték 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 

az újságcikkek stílusa, szerkezete  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás: Én és az okostelefonom 

csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

egy munkahelyi projekt kidolgozása 

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  
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TERVEZETT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 

12. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) Helyi tanterv a 

német, mint második idegen nyelv tantárgy számára  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

4 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 4 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 4 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 4 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 4 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 4 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 6 

Wirtschaft und Finanzen 6 

Arbeitswelt und Karriere 6 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 4 

Vorbereitung auf das Abitur 8 

Összes óraszám: 72 

 

12. évfolyam  
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Az évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja nyelvtudása további 

fejlesztése. Az évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B1+ szint az önálló 

nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja 

elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja 

alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, 

feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően.  

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

Az év végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen 

a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 
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kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a 

német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német, mint második idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., 

Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint második idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr 

gelernt hätte.) 

óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern. 

Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 
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életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás 

milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

modern családok 

szerepjáték  

orvosi ellátás igénybevétele 

ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

önálló szövegalkotás 

az életem 15 év múlva  

híres személyiségek mint példaképek 

vitafórum 

az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 
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érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

természeti kincsek a lakóhelyemen  

mindennapi természetvédelem 

kutatómunka  

alternatív energiaforrások 

vitafórum 

családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

valóban olyan „szuperek” a szupermarketek 

a hulladékprobléma megoldható? 
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vidék vagy város? 

gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjáték 

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

vitafórum  

a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

szervezett vagy egyéni utazás? 

valóban olyan vonzó a kempingezés? 
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egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
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internetes kutatómunka  

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

szerepjáték  

útbaigazítás kérése és adása 

vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

kidobhatjuk már a papír térképeket? 

az e-könyvek előnyei és hátrányai 

hobbi- vagy versenysport? 

gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportmunka 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív oldalairól 

egyéni projekt 

egy könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

vitafórum 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten,  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka  
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hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek német nyelvű interpretálása 

egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

vitafórum 

fontos-e a hagyományok életben tartása? 

fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

pármunka  

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

osztálymunka 

német nyelvű híradó nézése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

találmányok 

egyéni projekt 

a jogosítvány megszerzése  

mit fog tudni a következő telefonom? 

vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

lesz-e az unokámnak telefonja? 

az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 
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összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. 

Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 

Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka 

szerepjáték  

szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

  



967 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGE 

szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetett információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

prezentáció készítése bármely témában 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 
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nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vizsgafeladatok gyakorlása 

vizsgaszituációk gyakorlása 

szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 



971 

Élő idegen nyelv: Német 
 

9. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, Környezetvédelmi 

technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus szakmacsoportok számára) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

30 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

12 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 20 

Reisen und Urlaub, Tourismus 14 

Öffentliches Leben 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 18 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 8 

Unterhaltung 8 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 8 

Összes óraszám: 144 

 

A német nyelv tantárgy helyi tantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveiben meghatározott 

céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek a megvalósítását 

részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a német 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel– szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a 

nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, 

felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális 

tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban 

a továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. 

Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen 

nyelvet is egyre inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve hogy kifejtse véleményét 
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hagyományos és digitális csatornákon is. Különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése és az, hogy megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani, s 

így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni 

érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 

olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a 

nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+, A2 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók a német nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne in 

… Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es geht 

mir super.) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Viel 

Spaß! Gute Besserung!) 

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues 

Jahr.) 

megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele 

auch!) 

tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den Text!) 
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akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

öröm kifejezése (Das freut mich!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, 

leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? 

Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid 

ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst 

du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen 

vor. Die Schüler machen das Buch auf.), es gibt 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum (haben, sein igék) és Perfekt 

(Das Buch war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

birtoklás: haben, birtokos névmások, gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.), von, -s (Wessen 

Vater? Der Vater von Peter! Peters Vater besucht uns heute.) 

mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

Kommen Sie durch den Park! Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.), elöljárószók 

tárgy- és részes esettel (in, auf, vor, hinter, neben, an, zwischen, unter, über) 

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am 

Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche, letzte Woche, von … 

bis), Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr), időtartam (Wie lange? Ich war von 5 bis 6 in 

der Konditorei. Seit vier Jahren wohne ich in dieser Stadt.)  

minőségi viszonyok: Wie?  

szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, so), névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen igék (Ich möchte ein Eis. Magst du 

tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen.) 

esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. 

Ich helfe dir.) 

személytelenség: (Es ist warm. Es schneit.) 

 

 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
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adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (PPT)  

családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

a lakóhely és környezetének bemutatása 
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legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, szokások, 

közös programok bemutatása) 

szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg nach 

Deutschland) 

projektmunka csoportban  

plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

 ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

szerepjátékok 

interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

üzeneteket ír; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter 

Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

magyarországi állatkertek és lakóik 

lakóhelyem, környezetem  

internetes kutatás – szófelhő 

milyen állatok élnek Németországban? 

hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 
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az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

Tier-Barkochba 

kvíz, keresztrejtvény készítése 

  



977 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule, Mitschüler 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka: egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása 

kedvenc tanárom bemutatása 

kérdőív készítése  

kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 
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csoportos feladat  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

Németország látnivalói, nevezetességei  

Magyarország híres látnivalói 

Lakóhelyem nevezetességei 

’Álomutazásom’ 

projektmunka csoportosan 

egy osztálykirándulás megtervezése 

fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, kiállítások) 

internetes kutatómunka 

útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

szerepjátékok 

idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 
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A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok  

gyorsétteremben  

utazási irodában 

utcán: útbaigazítás kérése és adása 

’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

filmnézés a célnyelven 

a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

betűzésverseny 

ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  
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játékos diktálási feladatok 

’Suttogó postás’ játék 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 

a német iskolák jellemzői, napirend 

tipikus német ház, lakás 

mindennapi szokások 

családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

ünnepek a családban 

viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

állattartási szokások, kedvenc állatok 

német nyaralási szokások 

német időjárás 

Németország tájegységei, országrészei 

német étkezési szokások, tipikus ételek 

híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.) 

rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 



981 

egy híres tudós élete  

Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

internetes kutatómunka 

szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

csoportos projekt  

társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka  

aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

képaláírások megfogalmazása  

időjárás-jelentés készítése 

egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

szerepjáték  

interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projektmunkák és bemutatók  

saját szórakozási szokások  



982 

kedvenc kulturális élmények 

felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

e-mailezés németül  

közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

poszter készítése  

prezentáció 

 

 

10. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

Témakör neve 

 

Tervezett  

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 12 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 

Öffentliches Leben  15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 12 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 12 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 8 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 12 

Unterhaltung 12 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 8 

Összes óraszám: 144 
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A 10. évfolyamra a tanuló már A1+ szintű nyelvtudással érkezik, és célja az, hogy 

nyelvtudását tovább fejlessze. A 10. évfolyam végére már rendelkezik bizonyos szintű 

tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, tájékoztatásszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, 

kapcsolatépítésre.  

 

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti. 

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak  képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.  

 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és 

digitális nyelvtanulási forrásokat használ, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és 

tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a tanuló: 

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2, A2+ szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 

kerültek megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, 

melyek a 9. évfolyamon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik ki. 

Nyelvi funkciók a német mint első  idegen nyelvre a 10.évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 



984 

egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. 

Das stimmt nicht.) 

akarat kifejezése (Ich will.) 

képesség kifejezése (Ich kann.) 

lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut 

mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, 

bitte?) 

kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest 

du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. 

Nein, es tut mir leid.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre 10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr 

interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza 

utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

függő beszéd jelen időben ( Sie sagte, dass sie heute ins Kinot geht.)  

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban ( Er konnte nicht schwimmen.Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu+Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.)  

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, Platz nehmen) 
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Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

 

 

TÉMAKÖR: THEMEN UND SITUATIONEN IM PERSÖNLICHEN BEREICH: 

VERWANDTSCHAFTSBEZIEHUNGEN, LEBENSSTIL 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 15 ÓRA  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, mein Wohnort 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

családi ünnepek 

szomszédi kapcsolatok 

Szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

Projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

Vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

Szerepjáték: pl. az orvosnál 

Prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

Közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

 

 

TÉMAKÖR: THEMEN UND SITUATIONEN IM BEREICH DER UMGEBUNG UND UMWELT 

TERVEZETT  ÓRASZÁM:  12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Haustiere halten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

Környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK:  

 

Internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

kihaló növényfajok 

Kiselőadás készítése: 

mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

Vitafórum : 

hasznosak-e az állatkertek? 

jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

Projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

 

TÉMAKÖR: THEMEN UND SITUATIONEN IM BEREICH DER SCHULE UND AUSBILDUNG 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
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felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Egyéni kutatás és képes beszámoló 

régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

Csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 
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Internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

Vitafórum 

hasznos-e az iskolai egyenruha?  

jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

milyen a jó tanár? 

Íráskészség fejlesztése: 

beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: REISEN UND URLAUB, TOURISMUS 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK:  

 

Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készítése 

Internetes kutatás 
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érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

Felmérés készítése az osztályban: 

ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

Szituációs játék: 

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

Panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: ÖFFENTLICHES LEBEN  

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Projektmunka, egyéni bemutatók 
mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 
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Vitakészség fejlesztése: 

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

’mozik’ – kellenek még? 

Íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adatlapok kitöltése 

film/könyv - ajánló brossúra készítése 

Egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

 

TÉMAKÖR: BEZÜGE ZUR ZIELSPRACHE UND ZUM SPRACHENLERNEN 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’: 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
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Íráskészség fejlesztése: 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal célnyelven 

 

 

 

TÉMAKÖR: INTERKULTURELLE UND LANDESKUNDLICHE THEMEN 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven; 

megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK : 

 

Projektmunka: 

a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

Internetes kutatómunka: 

a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

a német himnusz eredete és története 

Prezentáció: 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

Játék: 

leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

„Kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 

TÉMAKÖR: FÄCHERÜBERGREIFENDE THEMEN UND SITUATIONEN  

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 
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aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Projektmunka (egyéni): 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

Papíralapú vagy online poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

Vitafórum 

melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

Játék: 

szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 

TÉMAKÖR: AKTUELLE THEMEN 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Online videók megtekintése:  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 
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riportok 

Szerepjáték: 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

Internetes kutatómunka: 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: WISSENSCHAFT UND TECHNIK, KOMMUNIKATION 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

Internetes kutatómunka és prezentáció: 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

Vitafórum: 

az internet jövője 

mire jó a virtuális valóság?  

közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: UNTERHALTUNG 

TERVEZETT  ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

üzeneteket ír; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú nyelvtanulás céljára 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Internetes kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

Kedvenc filmem bemutatása németül 

Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

a szöveg leírása és értelmezése 

Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

Egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

 

TÉMAKÖR: WISSENSERWERB, WISSENSVERMITTLUNG 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)  

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
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a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 

találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 
 

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

 

VÁLASZTHATÓ  TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Projektmunka (egyéni vagy csoportos): 

prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írás 

 

11. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

15 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

6 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 12 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 9 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 9 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Arbeitswelt und Karriere 12 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a 

nyelvhasználat valamint a jel- és szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése 
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összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. 

Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül 

ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a tudás átadásának 

igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az 

interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az 

önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is 

egyre jobban érti, hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár 

elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak 

segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó valós kommunikációs 

helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a 

nyelvórákon. A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon 

társaival, például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan 

különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, 

amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és 

mások hibáit felismerni és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a 

nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele 

meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi tartalmakat, 

lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, 

ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A 

gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább 

fejlődik a tanuló szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi 

ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új 

témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A 

már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti 

tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az 

életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a 

környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített 

közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok 

továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik. 

Az évfolyamra a tanuló már A2, A2+ nyelvtudással érkezik.  A szakasz végére a tanuló eléri a 

KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

Nyelvi funkciók a német, mint élő idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 
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csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. 

Danke.) 

ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss 

besichtigten wir die Burg.) 

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen.) 

együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was 

kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

közömbösség (Das ist mir egal.) 

indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man 

dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 
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Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint élő idegen nyelvre (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? 

Ich denke daran, …) 

főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.) 

mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 

névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses) 

feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde 

(Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban 

(könnte, müsste stb.) 

kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 
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a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 

célnyelvi kérdésekre; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, medizinisches Fachpersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

tägliche Aufgaben,  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und 

negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, Frauenrolle-Männerrolle  

Személyes élethez tartozó információk átadása  

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Interakció a személyes tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

közeli és távoli rokonok 

jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill. egy híres ember élete 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

különbségek, hasonlóságok 

szerepek a családon belül 

vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  

családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

közvélemény kutatás:  

hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Lande geografische Orte 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Wetter und Klima, Jahreszeiten 

A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

a vidék és a város összehasonlítás 

interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

internetes kutatás:  

veszélyeztetett állatok 

eltűnő növények 

nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

kiselőadás készítése:  

a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

in und außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der 

Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjátékok: 

különböző foglalkozások bemutatása 

’Álomszakmám’ 

egyéni kutatás és képes beszámoló: 

a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

csoportmunka / projekt:  

egy osztályprogram megtervezése 

’Az ideális iskola’ jellemzői 

kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

internetes kutatómunka: képes beszámolók 

érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

íráskészség fejlesztése:  

e-mail írása egy angliai barátomnak az iskolánkról 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen 

und Wirtschaft 

Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

internetes kutatás 

érdekes, szokatlan szállások 

különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

felmérés készítése az osztályban: 

ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

szituációs játék  

szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

vitafórum 

egyéni vagy társasutazás? 

üdülés vagy aktív nyaralás? 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitakészség fejlesztése:  

vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

az olvasás szerepe a 21. században 

’mozik’ – kellenek még? 

íráskészség fejlesztése:  

brossúrák, adatlapok kitöltése,  

film/könyvajánló készítése 

csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

kutatómunka 

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
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kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

projektmunka 

mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

mi szórakoztat minket? 

egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat;  

nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 

tartalmát; 

a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 
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egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

nyelvi haladását fel tudja mérni; 

hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

internetes kutatás és beszámoló  

új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

’Osztálykönyvtár’ 

évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  
íráskészség fejesztése 

német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten 

Kunst, Geschichte 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka 

a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

prezentáció 

a karácsony ünneplése a világ országaiban 

a német történelem egy kiemelkedő eseménye  

játék 
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leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

kvíz különböző országok étkezési szokásairól, egyéb hagyományairól 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 

egyéb ismereteivel; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni) 

szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

(papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vitafórum egy aktuális eseményről 

videók megtekintése  

hírműsorok  

aktuális eseményekről szóló tudósítások 

riportok 

szerepjáték 

TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

internetes kutatómunka 

egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

a szalagcímek nyelvezete 
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az újságcikkek stílusa, szerkezete  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás: Én és az okostelefonom 

csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

vitafórum  

az internet jövője 

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

Információ megosztása német nyelven 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 

12. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

13 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 5 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 8 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 8 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 6 

Arbeitswelt und Karriere 8 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 6 

Vorbereitung auf das Abitur 8 

Összes óraszám: 108 

 

Az évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja nyelvtudása további 

fejlesztése. Az évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B1+ szint az önálló 

nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja 

elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 
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lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja 

alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, 

feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően.  

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

Az év végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen 

a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 

kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a 

német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában.  
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Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német, mint élő idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák):  

álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., 

Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint élő idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr 

gelernt hätte.) 

óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern. 

Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte 

nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie 

sind eingeladen worden.) 

zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és 

elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich 
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krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film 

anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (derselbe, dieselbe, 

dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás 

milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

modern családok 

szerepjáték  

orvosi ellátás igénybevétele 

ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

önálló szövegalkotás 

az életem 15 év múlva  

híres személyiségek mint példaképek 

vitafórum 

az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 
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természeti kincsek a lakóhelyemen  

mindennapi természetvédelem 

kutatómunka  

alternatív energiaforrások 

vitafórum 

családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

valóban olyan „szuperek” a szupermarketek 

a hulladékprobléma megoldható? 

vidék vagy város? 

gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjáték 

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 
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önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

vitafórum  

a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

szervezett vagy egyéni utazás? 

valóban olyan vonzó a kempingezés? 

egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 



1018 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka  

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

szerepjáték  

útbaigazítás kérése és adása 

vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

kidobhatjuk már a papír térképeket? 

az e-könyvek előnyei és hátrányai 

hobbi- vagy versenysport? 

gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 
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megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportmunka 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív oldalairól 

egyéni projekt 

egy könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

vitafórum 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten,  
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Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek német nyelvű interpretálása 

egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

vitafórum 

fontos-e a hagyományok életben tartása? 

fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 
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Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

pármunka  

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

osztálymunka 

német nyelvű híradó nézése 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

találmányok 

egyéni projekt 

a jogosítvány megszerzése  
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mit fog tudni a következő telefonom? 

vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

lesz-e az unokámnak telefonja? 

az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. 

Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 

Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka 



1023 

szerepjáték  

szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGE 

szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 
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a jövedelem értelmes beosztása 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 
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csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetett információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

prezentáció készítése bármely témában 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 
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megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vizsgafeladatok gyakorlása 

vizsgaszituációk gyakorlása 

szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

13. évfolyam/heti 4 óra/31 hét/124 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 4 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 8 

Arbeitswelt und Karriere 8 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 6 

Vorbereitung auf das Abitur 32 

Összes óraszám: 124 

13. évfolyam 
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Az évfolyamra a tanuló már B1+ nyelvtudással érkezik, és célja nyelvtudása további 

fejlesztése. Az évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló 

nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja 

elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja 

alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, 

feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően.  

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

Az év végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 13. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen 

a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 

kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 
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vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a 

német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák):  

álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., 

Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német nyelvre a 13. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák):  

feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr 

gelernt hätte.) 

óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Verfügung.) 

cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen 

werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 
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befejezett, folyamatos és beálló melléknévi igenevek (der geschriebene Brief, das schreibende 

Kind, das zu lesende Buch) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde 
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás 

milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

modern családok 

szerepjáték  

orvosi ellátás igénybevétele 

ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

önálló szövegalkotás 

az életem 15 év múlva  

híres személyiségek mint példaképek 

vitafórum 

az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 
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természeti kincsek a lakóhelyemen  

mindennapi természetvédelem 

kutatómunka  

alternatív energiaforrások 

vitafórum 

családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

valóban olyan „szuperek” a szupermarketek 

a hulladékprobléma megoldható? 

vidék vagy város? 

gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjáték 

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 
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önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

vitafórum  

a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

szervezett vagy egyéni utazás? 

valóban olyan vonzó a kempingezés? 

egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 
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Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka  

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

szerepjáték  

útbaigazítás kérése és adása 

vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

kidobhatjuk már a papír térképeket? 

az e-könyvek előnyei és hátrányai 

hobbi- vagy versenysport? 

gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 
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megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportmunka 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív oldalairól 

egyéni projekt 

egy könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

vitafórum 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten,  
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Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek német nyelvű interpretálása 

egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

vitafórum 

fontos-e a hagyományok életben tartása? 

fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM:  6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 
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Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

pármunka  

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

osztálymunka 

német nyelvű híradó nézése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

találmányok 

egyéni projekt 

a jogosítvány megszerzése  

mit fog tudni a következő telefonom? 

vitafórum  
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az internet pozitív és negatív oldalai  

lesz-e az unokámnak telefonja? 

az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. 

Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 

Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka 

szerepjáték  

szolgáltatások igénybevétele 
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 önálló szövegalkotás   

megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGE 

szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 
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TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 
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hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetett információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

prezentáció készítése bármely témában 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 
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egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vizsgafeladatok gyakorlása 

vizsgaszituációk gyakorlása 

szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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Élő idegen nyelv: Német; Érettségi felkészítő német nyelvből 

(emelt szint) 
 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

4 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 4 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 4 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 4 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 4 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 4 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 6 

Wirtschaft und Finanzen 6 

Arbeitswelt und Karriere 6 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 4 

Vorbereitung auf das Abitur 8 

Összes óraszám: 72 

 

11. évfolyam 

Az évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja nyelvtudása további 

fejlesztése. Az évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B1+ szint az önálló 

nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja 

elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja 

alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, 

feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően.  
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A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

Az év végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 11. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen 

a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 

kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a 

német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák):  

álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., 

Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 
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statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a németnyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák):  

feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr 

gelernt hätte.) 

óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern. 

Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás 

milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

modern családok 

szerepjáték  

orvosi ellátás igénybevétele 

ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

önálló szövegalkotás 

az életem 15 év múlva  
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híres személyiségek mint példaképek 

vitafórum 

az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

természeti kincsek a lakóhelyemen  

mindennapi természetvédelem 

kutatómunka  

alternatív energiaforrások 

vitafórum 

családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

valóban olyan „szuperek” a szupermarketek 

a hulladékprobléma megoldható? 

vidék vagy város? 

gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



1049 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjáték 

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

vitafórum  

a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

szervezett vagy egyéni utazás? 

valóban olyan vonzó a kempingezés? 

egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka  

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

szerepjáték  

útbaigazítás kérése és adása 

vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

kidobhatjuk már a papír térképeket? 

az e-könyvek előnyei és hátrányai 

hobbi- vagy versenysport? 

gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 
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használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
csoportmunka 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív oldalairól 

egyéni projekt 

egy könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

vitafórum 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten,  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
projektmunka  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek német nyelvű interpretálása 

egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

vitafórum 

fontos-e a hagyományok életben tartása? 

fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

pármunka  

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

osztálymunka 

német nyelvű híradó nézése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

találmányok 

egyéni projekt 

a jogosítvány megszerzése  

mit fog tudni a következő telefonom? 

vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

lesz-e az unokámnak telefonja? 

az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. 

Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 

Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka 

szerepjáték  

szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGE 
szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetett információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 
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Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

prezentáció készítése bármely témában 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vizsgafeladatok gyakorlása 

vizsgaszituációk gyakorlása 

szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

12. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra Helyi tanterv a Vegyész technikus, 

Környezetvédelmi technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus szakmacsoportok számára 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett 

óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

6 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

4 

Reisen und Urlaub, Tourismus 4 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 4 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 4 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 4 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 4 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 4 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 4 

Wirtschaft und Finanzen 4 

Arbeitswelt und Karriere 4 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 4 

Vorbereitung auf das Abitur 16 

Összes óraszám: 72 

 

Az évfolyamra a tanuló már B1+ nyelvtudással érkezik, és célja nyelvtudása további 

fejlesztése. Az évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló 

nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja 

elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban 

kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet 

lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, 

hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja 

alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, 

feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés 

lehetősége, a kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és 

világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi 

eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve 

beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést 

biztosítja, céljainak megfelelően.  

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által 

folytatott, köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett 

képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. 

Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási 

stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. 
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Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

Az év végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális 

ismeretek, vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és 

absztraktabb nyelvi gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, 

melyeket az érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és 

társadalom, az egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen 

a munka világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló 

lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói 

kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie a 

német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez 

szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell 

szereznie a feladatsorok megoldásában.  

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja. 

Nyelvi funkciók a német nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák):  

álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., 

Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., 

Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten 

Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 
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hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie 

bitte…, kein Problem)  

érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák):  

feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich 

nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód 

módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr 

gelernt hätte.) 

óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß 

nichts gesagt hätte!) 

mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Verfügung.) 

cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen 

werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er will den 

Unfall gesehen haben. 

elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön umgeschrieben. 

Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 

elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok 

ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 

változatos csatornákon; 
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megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 

alkalmazza; 

mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, 

Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –

und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und 

Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, 

Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, positive und negative 

Charakterzüge, Freundschaft 

Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatás 

milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

modern családok 

szerepjáték  

orvosi ellátás igénybevétele 

ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 
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önálló szövegalkotás 

az életem 15 év múlva  

híres személyiségek mint példaképek 

vitafórum 

az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

’A házasságok az égben köttetnek’ 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban 

is; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 

információt; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 

szóban és írásban; 

szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, 

a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 

érettségi témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 
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véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

természeti kincsek a lakóhelyemen  

mindennapi természetvédelem 

kutatómunka  

alternatív energiaforrások 

vitafórum 

családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

valóban olyan „szuperek” a szupermarketek 

a hulladékprobléma megoldható? 

vidék vagy város? 

gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

szerepjáték 

telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

önálló projektmunka  

prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

vitafórum  

a turizmus pozitív és negatív hatásai 

olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

szervezett vagy egyéni utazás? 

valóban olyan vonzó a kempingezés? 

egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők 

köznyelvi kommunikációjában; 

megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is; 

megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 
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társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka  

kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

szerepjáték  

útbaigazítás kérése és adása 

vitafórum 

GPS vagy útbaigazítás? 

kidobhatjuk már a papír térképeket? 

az e-könyvek előnyei és hátrányai 

hobbi- vagy versenysport? 

gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására 

és fejlesztésére; 

hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 

stratégiák felhasználásával; 

céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 
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használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 

célnyelvi kommunikációra; 

kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 

interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket;  

alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót 

és intonációt; 

digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen 

A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportmunka 

szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív oldalairól 

egyéni projekt 

egy könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

vitafórum 

internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytat írásban és szóban; 

megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé 

teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 

udvariassági szokásokat; 

átadja célnyelven a magyar értékeket; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten,  

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Célnyelvi kultúráról információk átadása 

Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

projektmunka  

hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

internetes kutatómunka  

egy célnyelvi ország gasztronómiája  

magyar receptek német nyelvű interpretálása 

egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

vitafórum 

fontos-e a hagyományok életben tartása? 

fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 



1069 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

 egyéni projektmunka 

a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

pármunka  

aktuális hírek olvasása 

az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

osztálymunka 

német nyelvű híradó nézése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
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A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

internetes kutatómunka 

találmányok 

egyéni projekt 

a jogosítvány megszerzése  

mit fog tudni a következő telefonom? 

vitafórum  

az internet pozitív és negatív oldalai  

lesz-e az unokámnak telefonja? 

az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und 

Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 
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A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. 

Feiertage 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am 

Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle 

Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen 

Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

egyéni projekt 

hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

önkéntesség, társadalmi munka 

szerepjáték  

szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

vitafórum/eszmecsere  

korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  
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A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, 

Geld wechseln 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, 

Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGE 

szerepjáték  

banki ügyintézés  

számlanyitás 

reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

valutaváltás nyaralás előtt 

eszmecsere 

spórolás-költekezés 

a jövedelem értelmes beosztása 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 

az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 

mondanivalóját; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob, Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, 

Teamarbeit, individuelle Aufgaben 

A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

önálló szövegalkotás  

jelentkezés álláshirdetésre 

német nyelvű önéletrajz készítése 

szerepjáték  

állásinterjú 

beszélgetés egy állásbörzén 

olvasott szövegértés fejlesztése 

álláshirdetések böngészése 

munkaköri leírás értelmezése 

csoportos projektmunka  

közkedvelt szakmák bemutatása 

vitafórum 

nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

csak az egyetem lehet a cél? 

létezik ideális munkahely? 

hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

TERVEZETT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összetett információkat ad át és cserél; 

összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 
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Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

prezentáció készítése bármely témában 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 

használ; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

vizsgafeladatok gyakorlása 

vizsgaszituációk gyakorlása 

szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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Digitális kultúra 
A tantárgy célja, feladata 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, 

eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan 

olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és 

koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és 

célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók 

kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a 

korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti 

tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a 

hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató 

és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -

alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő 

hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is 

alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 
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a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 

ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré 

szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű 

érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. 

évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz 

használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, 

ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. 

grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, 

rendszerezünk. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása 

során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is 

elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A 

középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb 

problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, 

illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem 

egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak 

minél több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a 

megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, 

önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai 

tanulásának. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi élethelyzetek, a 

tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A feladatok 

eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz végrehajtása 

szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a 

digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, 

az életkori sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok 

megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a 

tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, 

középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy 

könnyen tanulható programozási nyelvvel találkoznak. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is 

szükségesek. A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási 

területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a 

tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez 

igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör 

feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos 
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eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

9. évfolyam/heti 2 óra/ 36 hét/72 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve D, E A, F B 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv 

használata 

18 12 10 

Információs társadalom, e-Világ 3 4 5 

Mobiltechnológiai ismeretek 3 4 5 

Szövegszerkesztés 6 8 8 

Számítógépes grafika 8 8 8 

Multimédiás dokumentumok készítése 3 4 4 

Online kommunikáció 3 4 4 

Publikálás a világhálón 8 8 8 

Táblázatkezelés 10 10 10 

Adatbázis-kezelés 6 6 6 

A digitális eszközök használata 4 4 4 

Összes óraszám: 72 72 72 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18/12/10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai; 

ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű 

formális programozási nyelven kódolja; 

a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy 

lehetséges módjának megismerése 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői a C# programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. 

A program megtervezése, kódolása, tesztelése. 
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FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A tanulócsoport függvényében: 

1. A C# formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon 

keresztül vagy 

2. LEGO robot programozásának elsajátítása, kódolása, tesztelése 

Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását 

igénylő feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása 

Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel 

Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal 

Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3/4/5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, 

IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információ megjelenési formái, jellemzői 

Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

Személyhez köthető információk és azok védelme 

FOGALMAK 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-

kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, 

használata 

Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 3/4/5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az applikációkat önállóan telepíti; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás 

eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6/8/8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

adatokat táblázatba rendez; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tipográfiai ismeretek 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Adatok kezelése, körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, 

körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése 
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Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék, 

lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az 

információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8/8/8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

Rasztergrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás 

FOGALMAK 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, 

ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, 

igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, szín, színátmenet, vastagság, 

vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel 

A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3/4/4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez; 
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gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök 

használatában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Multimédia állományok manipulálása 

Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

FOGALMAK 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videó részlet beszúrása a 

bemutatóba 

Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3/4/4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az online kommunikáció jellemzői 

Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

Az online közösségek szerepe, működése 

FOGALMAK 

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 

Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata 

A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8/8/8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

több lapból álló webhelyet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 

Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Weblapkészítés HTML nyelven 

Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

Összetett webdokumentum készítése 

FOGALMAK 

böngészőprogram, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, bekezdések, felsorolások, 

táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek 

formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok használata, 

hivatkozás készítése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

Saját weboldal készítése a tanuló érdeklődésének megfelelően választott témában 

Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó weboldal szerkezetének kialakítása 

kész stílusok felhasználásával 

A tanuló érdeklődésének megfelelő, több lapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése 

egyéni vagy kész stílusok alkalmazásával 

Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10/10/10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adatokat táblázatba rendez; 

táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

az adatokat diagramon szemlélteti; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adatok táblázatos elrendezése 

Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 
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Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Diagram létrehozása, szerkesztése 

FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, 

vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása 

egy elterjedt táblázatkezelő programban 

Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6/6/6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Strukturált adattárolás 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 

Szűrési feltételek megadása 

Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

FOGALMAK 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: 

szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési 

jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 
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A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző 

közösségi médiumok, mint online adatbázisok esetén 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

A digitális eszközök főbb egységei 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 

Digitális kártevők elleni védekezés 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és 

mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével 

  



1085 

informatika és távközlés ágazat 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9. 

évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában 

elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új 

környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés 

lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni érdeklődésüknek 

megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői 

környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az 

elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár 

ipari környezetben is elterjedt legyen. 

A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 36 

Információs társadalom, e-Világ 3 

Mobiltechnológiai ismeretek projektek során 

Szövegszerkesztés 10 

Számítógépes grafika 5 

Multimédiás dokumentumok készítése 2 

Online kommunikáció projektek során 

Publikálás a világhálón szakmai infó tananyaga 

Táblázatkezelés 10 

Adatbázis-kezelés 4 

A digitális eszközök használata 2 

Összes óraszám: 72 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, 

szöveg, logikai; 

ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű 

formális programozási nyelven kódolja; 

a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy 

lehetséges módjának megismerése 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, 

típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon 

keresztül 

Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását 

igénylő feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása 

Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel 

Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 

Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a 

paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, 

IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információ megjelenési formái, jellemzői 

Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 
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Személyhez köthető információk és azok védelme 

FOGALMAK 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-

kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, 

használata 

Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: projektek során valósul meg 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az applikációkat önállóan telepíti; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás 

eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

adatokat táblázatba rendez; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tipográfiai ismeretek 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, 

körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése 

Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék, 

lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az 

információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás 

Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

Elemi műveletek 3D-s modellel 

FOGALMAK 
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rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, 

ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, 

igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, 

sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, 

szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s 

alakzat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel 

A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram 

használatával 

Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően 

Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez; 

gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök 

használatában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Multimédia állományok manipulálása 

Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

FOGALMAK 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videó részlet beszúrása a 

bemutatóba 
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Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: projektek során valósul meg 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az online kommunikáció jellemzői 

Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

Az online közösségek szerepe, működése 

FOGALMAK 

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 

Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata 

A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 0 óra – szakmai informatika keretében 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

több lapból álló webhelyet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 

Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 
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Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videó anyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő 

rendszerben 

Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

Összetett webdokumentum készítése 

FOGALMAK 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, 

bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti 

elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, 

táblázatok használata, hivatkozás készítése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő 

weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

Elkészített weblap internetes publikálása 

A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése 

tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

adatokat táblázatba rendez; 

táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

az adatokat diagramon szemlélteti; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adatok táblázatos elrendezése 

Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Diagram létrehozása, szerkesztése 

FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, 

vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, 
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függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása 

egy elterjedt táblázatkezelő programban 

Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Strukturált adattárolás 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 

Szűrési feltételek megadása 

Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

FOGALMAK 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: 

szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési 

jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző 

közösségi médiumok, mint online adatbázisok esetén 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

A digitális eszközök főbb egységei 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 

Digitális kártevők elleni védekezés 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és 

mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével 

     9. évfolyam/heti 4 óra/ 36 hét/144 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9. 

nyelvi előkészítő évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése 

a középiskolában elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak 

feladatunk az új környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált 

fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni 

érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői 

környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az 

elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár 

ipari környezetben is elterjedt legyen. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Digitális eszközök használata 8 
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Információs társadalom, e-Világ 25 

Multimédiás dokumentumok készítése  15 

Publikálás a világhálón 15 

Online kommunikáció 5 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 5 

Szövegszerkesztés 25 

Táblázatkezelés 15 

Adatbázis-kezelés 10 

Számítógépes grafika 15 

Mobiltechnológiai ismeretek 6 

Összes óraszám: 144 

 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 

szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 

jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 

környezete egészségét; 

használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

A digitális eszközök főbb egységei 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 

Digitális kártevők elleni védekezés 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

FOGALMAK 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és 

mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet 

kialakítása mind szoftveres, mind hardveres szempontból 
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A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz 

szoftveres karbantartása, vírusvédelme 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, 

IT-gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információ megjelenési formái, jellemzői 

Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

Személyhez köthető információk és azok védelme 

FOGALMAK 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-

kereskedelem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, 

használata 

Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony szűrése 

Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez; 

gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök 

használatában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Multimédia állományok manipulálása 

Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása 

Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

FOGALMAK 
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fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a 

bemutatóba 

Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és 

szoftverek kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával. 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

több lapból álló webhelyet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk 

jelentősége 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási 

szempontok, fájlformátumok 

Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő 

rendszerben 

Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum 

formázásához 

Összetett webdokumentum készítése 
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böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, 

bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti 

elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, 

táblázatok használata, hivatkozás készítése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő 

weboldal szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

Elkészített weblap internetes publikálása 
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A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése 

tanári segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az online kommunikáció jellemzői 

Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

Az online közösségek szerepe, működése 
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chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások használata 

Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és 

szokások, szerepelvárások használata 

A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi területen 

A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre. 

a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 
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A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy 

lehetséges módjának megismerése 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok 
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algoritmuselemek, tervezési folyamat, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, 

egyszerű algoritmusok tervezése, eljárás, függvény, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon 

keresztül 

Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási 

feladatok megoldása, a választás indoklása 

Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztásának szempontjait; 

adatokat táblázatba rendez; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;  

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tipográfiai ismeretek 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék létrehozása 

Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 
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karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, 

körlevél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  

Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék, 

lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az 

információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében 

 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
adatokat táblázatba rendez; 

táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

az adatokat diagramon szemlélteti; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adatok táblázatos elrendezése 

Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Diagram létrehozása, szerkesztése 

FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, 

vegyes és abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása 

egy elterjedt táblázatkezelő programban 

Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az eredményekből 

 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Strukturált adattárolás 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 
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Szűrési feltételek megadása 

Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 
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adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: 

szöveg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési 

jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például 

menetrendekből, kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus 

naplóban, digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek 

kipróbálása, vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző 

közösségi médiumok, mint online adatbázisok esetén 

 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás 

Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 
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rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, 

ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, 

igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, 

sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, 

szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s 

alakzat 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel 

A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram 

használatával 

Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, 

transzformációk végrehajtásával 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően 

 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és 

használ mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az applikációkat önállóan telepíti; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs 

rendszereit; 

az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata 

során együttműködik társaival. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás 

eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

 

 

Fizika  
 

Tantárgy: Fizika 
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Szakma: Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-

technológiai technikus, Mechatronikai technikus 

Keretantervi alapja: A gimnáziumok 9-12. évfolyama számára készített 

kerettanterv. 

Bevezetés kezdete: 2020. szeptember 1. 

Óraszámok 

évfolyamonként/csoportonként 

Táblázatban összesítve. 

A tantárgy célja, feladata 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika 

által feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő 

generációk kiemelt feladata.  A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek 

átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett 

kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló 

kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika 

művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai 

mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget 

érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) 

kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, 

mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi 

természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet 

megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb 

hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” 

kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból 

kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az 

oka?” kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges 

működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek 

beválását megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és 

modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél 

több tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további 

természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek 

megjelenése és fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé 

vált egyrészt a számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési 

lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotásban és a modell tesztelésében való 

felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható jelenségek köre. Az Internet elterjedése 

másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  
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A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, 

a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató 

értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell 

vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet 

az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy 

feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az 

értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, 

melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre 

szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, 

hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie 

azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított 

értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem elegendően 

árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes befolyásolni a tárgy 

tanítási céljainak sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek 

figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a 

Nat-ban megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek 

egy része nem kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, 

kísérletek végzése, az eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek 

megvalósulását segítik a megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, 

egyszerű számításos feladatok megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden 

témakörben nyílik alkalom. A fizika mint természettudományos megismerési módszer - című 

első fejlesztési terület további tanulási eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák 

segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő órakeretet biztosítva - külön 

jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával kapcsolatos tanulás 

eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás melletti önálló 

használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel: 

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró 

adatbázisokat, szoftvereket; 

- a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és 

értelmez;  

- ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  

- készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az 

internetet a főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;  

- fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, 

további magyarázatra szoruló részeket;  

- az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  

- a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  

- az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések 

bemutatására prezentációt készít;  
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- a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges 

produktumokat hoz létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve 

következtetések bemutatására;  

- a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével 

elemzi, az adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

- használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket 

(például hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  

A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között. 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

 

10. évfolyam/heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-

technológiai technikus, Mechatronikai technikus) 

Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok 

összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere a 

tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, igazolása, 

ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. 

A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése iránt. A 

kerettantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a tananyagot 

a tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai tudásszintjéhez igazítva. 

Ily módon sem a mechanika, sem az elektromágnesség témája nem zárul le a technikumi képzés 

első ciklusában. 

A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, kísérlet, 

mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása szóban és 

egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen segéd- és 

munkaeszköz a számítógép. 

Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet 

szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, 

hogy a fizikából tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy 

majd energiatudatosan éljen, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse 

és tudja magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni. 

A helyi tanterv az új anyag feldolgozására ajánlott óraszámokat adja meg. Ezen felül 14 óra az 

ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret. Mindezek összegeként adódik ki a kétéves, 108 

órás tantárgyi órakeret. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy 

a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

10. évfolyam 

Tematikai egység Órakeret 

A mozgástan 1, 2 18 

Dinamika 1, 2, 4, 5, 9 25 

Munka - Energia – Teljesítmény 1, 4, 5, 7 9 

Folyadékok és gázok mechanikája 1, 3, 4 8 

Hőhatások és állapotváltozások - hőtani alapjelenségek, gáztörvények 1, 3, 4, 5 14 

Energia, hő és munka - a hőtan főtételei 1, 5, 7 14 

Halmazállapot-változások 1, 3 6 

Ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret 14 

Összesen: 108 

 

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és 

világítás a háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei 

 

TÉMAKÖR: Mozgások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 
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megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 

mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, 

pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 

tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű 

mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség 

nagyságának ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez 

szükséges időt; 

ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási 

sebességet számolni; 

egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való 

kapcsolatát;  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával 

kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának 

jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi 

erő vizsgálatával  

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 
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Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő 

és gyorsulás fogalmának segítségével 

A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszámolása 

A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a 

Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

FOGALMAK 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális gyorsulás, periódusidő, 

fordulatszám 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően 

kiválasztott pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis 

segítségével 

Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási 

idejének mérésével, a mérés pontosságának becslése 

Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás 

csökkentése különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív 

megállapítása 

Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának 

témakörében 

Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a 

jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 

TÉMAKÖR:  Dinamika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait; 

tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 



1108 

felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 

egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános 

érvényességét; 

tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni 

dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi 

erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben; 

néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok 

meghatározásának segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a 

lendület megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

 Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

 Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és 

Newton törvényei segítségével 

 A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak 

(súrlódási erő) vizsgálata 

A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi 

tanulás, önvezérelt működés 

FOGALMAK 
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a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, forgatónyomaték, 

forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének 

feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 

Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan 

lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz 

(pl. változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása 

ütközésekről, labdák deformációjáról 

Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus 

óra, zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés 

fizikai alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására 

Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség) 

megfigyelése és működésének magyarázata 

Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, 

megértése 

TÉMAKÖR: Munka, energia, teljesítmény  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti 

energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 
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konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a 

mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási 

energia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 

Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 

Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  

Az energia szállításának lehetőségei 

A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

FOGALMAK 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódási munka, teljesítmény, hatásfok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 

Beszámoló készítése a napállandóról 

Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő 

felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, 

rendszerezése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 

A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

TÉMAKÖR: Folyadékok és gázok mechanikája  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait; 

tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének 

fizikai elveit; 

tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi 

a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, 

ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a 

hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, 

az áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma 

fontossága 

FOGALMAK 

közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 

Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott 

cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 

 

TÉMAKÖR: Hőhatások és állapotváltozások - hőtani alapjelenségek, gáztörvények 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés, 

hőszigetelés); 

tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival; 



1112 

ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait;  

gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a 

hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes 

néhány hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), 

ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 

ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének 

legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával 

kapcsolatban; 

ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és 

értelmezése 

Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a 

folyamat gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, 

páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata 

A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon, 

jéghegyek  

Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban  

FOGALMAK 

hőtágulás, hőmérséklet, nyomás, térfogat, melegítés, hűtés, gázállapot-változások, időjárás, 

éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése 

csoportban történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az 

elkeveredés gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb 

kísérletekkel 

Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 

A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen 

megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, 

palacsintasütő nyele kevésbé melegedjen? 

Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton? 

A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása 

önálló kísérletezés segítségével 

Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a 

hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

 Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok 

szerepének felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a 

Titanic elsüllyedésében 

A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával 

vagy automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása 

A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet 

összehasonlítása 

A tanteremben található levegő tömegének becslése 

TÉMAKÖR: Energia, hő és munka - a hőtan főtételei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 
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gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a 

fajhő;  

ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban 

(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és értelmezése 

Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

FOGALMAK 

a hőtan főtételei, belső energia, fajhő, időbeli egyirányúság a természetben, melegítés, hűtés, 

fűtőérték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 

Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos 

ásványvíz segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások 

dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése 

Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

TÉMAKÖR: Halmazállapot-változások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 
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gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, 

szublimáció); 

tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti 

magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat 

végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) 

megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet 

változásának szempontjából 

A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

FOGALMAK 

Olvadáspont, forráspont, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, halmazállapotváltozás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos 

ásványvíz segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások 

dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése 

A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése 

közben 

 

11. évfolyam/heti 3 óra/ 36 hét/108 óra (Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-

technológiai technikus, Mechatronikai technikus) 

 

Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok 

összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismertszerzés fő módszere a 

tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, igazolása, 

ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. 

A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése iránt. A 

kerettantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a tananyagot 

a tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai tudásszintjéhez igazítva. 

Ily módon sem a mechanika, sem az elektromágnesség témája nem zárul le a gimnáziumi 

képzés első ciklusában. 
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A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, kísérlet, 

mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása szóban és 

egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen segéd- és 

munkaeszköz a számítógép. 

Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet 

szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, 

hogy a fizikából tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban közlekedjen, hogy 

majd energiatudatosan éljen, olcsóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse 

és tudja magyarázni, az áltudományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni. 

A kerettanterv részletesen felbontott óraszámához hozzászámítandó 10% (azaz 11 óra) szabad 

tanári döntéssel felhasználható órakeret, továbbá 14 óra ismétlésre és számonkérésre ajánlott 

óraszám. Ezekből adódik össze a 108 órás teljes évi órakeret. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy 

a témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

A Nemzeti alaptanterv fő témakörei 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és 

világítás a háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei 

 

Kapcsolódás a Nat témaköreihez 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység Órakeret 

Mechanikai rezgések, hullámok 1, 6 11 

Szikrák és villámok 1, 5 8 

Elektromosság a környezetünkben 1, 5, 7 15 

Generátorok és motorok 1, 5, 7 11 
Hullámok szerepe a kommunikációban1, 5, 6 4 

Képek és látás 1, 6 11 
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Az atomok és a fény 1, 8 7 

Környezetünk épségének megőrzése 1, 8 8 

A világegyetem megismerése 1, 9 8 

Ismétlésre és számonkérésre ajánlott óraszám. 14 

Szabad tanári döntéssel felhasználható órakeret 11 

Összesen: 108 

 

TÉMAKÖR: Mechanikai rezgések és hullámok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok 

jellemzése 

Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket, 

néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló 

tényezőket. 

érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a 

terjedési sebesség fogalmát; 

ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének 

eljárásait; 

átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban, 

ismeri a zajszennyezés fogalmát; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  

A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, 

a frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-

idő függvény elemzése.  

A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 
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A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok 

jellemzése 

Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

FOGALMAK 

periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által kifejtett erő, hanghullám, 

elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, 

holográfia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése 

Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 

Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, 

normál beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés 

a zajártalomról 

Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval 

mérhetjük) 

Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata 

hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval 

Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással 

Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők 

alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity) 

TÉMAKÖR: Szikrák, villámok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 tanóra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros, 

villámcsapás-veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 
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átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának 

megváltozásával van kapcsolatban; 

érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek 

közötti erő meghatározására; 

tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés 

(elektron, atommag) segítségével  

A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a 

csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a 

tapasztaltak magyarázata 

Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek 

segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 

A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

FOGALMAK 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, 

elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp), 

ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény 

érzékeltetése 

Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?) 

Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában 

Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

 

TÉMAKÖR: Elektromosság a környezetünkben  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb 

megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeivel; 

ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról 

gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes 

elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás 

fogalmát; 

ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-, 

mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 

érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás 

meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;  

ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a 

párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos 

kapcsolási rajzok használatát; 

tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési 

tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-

akkumulátorok, napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 
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Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az 

áramerősség és az ellenállás meghatározására  

Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti 

vizsgálatok alapján 

A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és 

a joule kapcsolata 

Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak 

bemutatása 

FOGALMAK 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos 

kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl. 

burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)  

Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség 

és áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  

Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi 

szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 

Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, 

kivitelezése, az eredmények értékelése és bemutatása 

TÉMAKÖR: Generátorok és motorok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 tanóra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 
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ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses 

mezőt hoz létre; 

megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, 

a váltakozó áram fogalmát; 

érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított 

mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása 

révén  

Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell 

készítése  vagy tanulmányozása  

Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia 

szállításában betöltött szerepének megismerése 

A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése 

Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  

FOGALMAK 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, 

generátor,  elektromotor, transzformátor 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a 

dinamójáról 

A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 

Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete, 

párhuzamos vezetők közötti erők)  

Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével 

A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában 
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Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az 

interneten található videók segítségével 

Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló 

eszközök felhasználásával 

Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez használt 

eszközök megfigyelése a környezetben 

 

TÉMAKÖR: A hullámok szerepe a kommunikációban  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, 

mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a 

röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a 

mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, 

funkcióját; 

ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség), 

azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó 

egyszerű számításokat végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai 

magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 

A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, 

megbeszélése 

Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

FOGALMAK 
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elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, 

holográfia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé 

eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása 

TÉMAKÖR: Képek és látás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait; 

néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 

ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák 

(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát; 

ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör; 

a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és 

homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű 

kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben 

A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában 

Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfigyelései  
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Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott 

színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 

FOGALMAK 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; 

valódi és látszólagos kép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett 

síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.) 

Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a 

világot? Adatgyűjtés, projektmunka 

Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és 

szórólencsékkel, az elkészített modell nagyításának vizsgálata 

Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 

TÉMAKÖR: Az atomok és a fény 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait; 

tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeivel; 

néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott 

magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával; 

ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt, 

látja a modellek hiányosságait;  

ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 
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megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség) 

A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, 

a megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve 

Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az 

elektronmikroszkóp nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron 

hullámtermészetével 

A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény 

frekvenciájának segítségével 

A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai 

lényegének ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével 

kapcsolatban 

Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső, 

halogén izzó) 

FOGALMAK 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen 

eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.) 

Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis 

legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet 

Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről 

(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)  

A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető 

működési elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés 

Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes 

portálok stílusában 

TÉMAKÖR: Környezetünk épségének megőrzése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 

átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a 

jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak 

gazdasági, társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo 

Galilei, Michel Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels 

Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris 

kölcsönhatás jellemzőit;  

ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és 

tulajdonságait; 

ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati 

megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok 

energiatermelésének lényegét;  

érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének 

problémáit; 

ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és azok sikere 

Az üvegházhatás fizikai magyarázata 
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Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési 

lehetősége  

A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és 

stabilitásának tanulmányozása 

A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével 

Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak 

előzetes adatgyűjtést követő összevetése  

Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni 

védekezés lehetőségei 

Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 

Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív 

izotópok veszélyességéről 

FOGALMAK 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és 

gamma-sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 

Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz 

hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére 

Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával 

kapcsolatban: gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 

Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos 

vita ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán) 

Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és 

mekkora az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése?  A 

jelentősebb erőművek helye, fényképe 

Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát 

érintő cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a 

különböző cikkek a nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek 

megbízhatónak és melyek nem 

TÉMAKÖR: A Világegyetem megismerése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 tanóra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait; 

tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az 

űrkutatás tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások 

felfedezése); 

tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait;  

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát; 

kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a 

galaxisunkban és az Univerzumban; 

átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét 

a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb 

jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi; 

ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 

érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között 

hat; 

érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező 

szerepét a gravitációs erő közvetítésében; 

megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet 

legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja, 

hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során; 

átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag, 

élőlények, Naprendszer, Univerzum); 

ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok 

lehetséges fejlődési folyamatait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése 

A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség 
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A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye 

Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével 

A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai 

környezetre, ezek kialakulásának magyarázata 

A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról 

Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz 

ismertetése 

A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az 

univerzumban 

Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság 

kritériumai  

Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, 

az emberiség előtt álló kihívásokról  

FOGALMAK 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, 

üstökösök, csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellarium-

web.org) 

A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra 

bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati 

bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során) 

Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), 

vita a filmjelenet hitelességéről 

Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján 

Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása 

Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése 

 

Fizika emelt szint 
A tantárgy célja, feladata 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 
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11. évfolyam/heti 2 óra/ 36 hét/72 óra Emelt szint (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi 

technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

12. évfolyam/heti 2 óra/ 36 hét/72 óra Emelt szint (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi 

technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai 

technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

13. évfolyam/heti 2 óra/31 hét/62 óra Érettségi felkészítő (Vegyésztechnikus, 

Környezetvédelmi technikus, Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, 

Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 

Biológia  
 

A tantárgy célja, feladata 

A 7–8. évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak az 

élővilág kialakulásáról, fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a biológiai 

vizsgálatok néhány laboratóriumi és terepen végezhető módszerét is. Tudatosabbá váltak az 

egészségükkel és a természeti környezet fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekben, 

fejlődtek az életviteli készségeik. A középiskolában a tanulók erre az alapra építve kezdik meg 

a biológia tanulását. Közöttük vannak, akik később a szaktárgyi tudás további bővítését 

választják, de olyanok is, akik inkább a természettudományos műveltségük gyarapítását 

várják ettől a tantárgytól. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell igazodni a 

biológia tantárgy témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak. A 

témakörök a mindenki által megszerezhető és a mindennapi életben, valamint a választott 

szakmában alkalmazható tudás és képességek mellett előkészítik a 11–12. évfolyamokon 

választható közép- vagy emelt szintű érettségire felkészítő biológia tanulmányokat is.  
A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, 

az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek 

és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a 

képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, 

interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és 

megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 
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különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő 

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

Célok és feladatok 
A tantárgy tanításának kerettantervben rögzített általános céljai mellett kiemelten kezeljük a 

következőket: 

- a tanulók biológiai ismeretei elősegítsék a kisgyermekgondozó és -nevelő, valamint a 

környezetvédelmi technikus képzés szakmai tárgyainak elsajátítását 

- megfelelő alapokat adjon a választható biológia közép- vagy emelt szintű érettségihez 

 

Tantárgyi óraszámok 

 
 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Biológia (kisgyermekgondozó 

és –nevelő) 
2 2 2 - - 

Biológia (környezetvédelmi 

technikus) 
- 3 3 - - 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

9. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 Témakör Óraszám 

1. A biológia tudománya 3 óra 

2. Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 10 óra 

3. Sejtek, szövetek, szervek 18 óra 

4. Az élőlények jellemzői, viselkedés és környezet 10 óra 

5. 
Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai 

sokfélesége 
13 óra 

6. A Föld és a Kárpát-medence értékei 8 óra 

7. Ember és bioszféra - fenntarthatóság 10 óra 
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 Összesen: 72 óra 

 

 

Témakör A biológia tudománya 
Óraszám 

3 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi 

életünket alakító eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos 

alkalmazása és nyomon követése kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és 

terepmunkára alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő 

kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a 

műveletek alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető 

módszer kiválasztása és alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való 

együttműködés fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív 

szerepvállalás 

 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások 

meghallgatásának képessége 

 Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, 

rendezése és feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további 

kutatási kérdések megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek 

ismerete, a kutatás és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben 

véleményalkotási és vitaképesség 

 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való 

tájékozottság, az álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben 

tényekre alapozott kritikai érvelés. 

Fogalmak kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, 

rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, 

bionika 

Javasolt 

tevékenységek 
 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán 

és/vagy egy tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa 

bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől 

függően) biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti 

eredmények értékelése és publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és 

független változók megállapítása, projektmunka elkészítése 

 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló 

készítése a kutatási területekről és módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos 

problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése 

(pl. strukturális bionika, szenzorbionika) 
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 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, 

kivonat, reflexió írása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, 

értékeli az élet megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában 

játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia 

fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

 

 

Témakör Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése 

a tanulók által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy 

természeti rendszerek példái alapján 

 Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és 

átalakítási módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai 

energia összefüggésbe hozása  

 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti 

jelenségek értelmezése alapján 

 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, 

technológiai és biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok 

sokoldalú elemzése 

 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai 

példák alapján, a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 

Fogalmak rendszer, szerveződési szint, faj, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, 

biogén elem, víz, makromolekulák, enzimek, diffúzió, ozmózis, sokféleség és 

információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás 

Javasolt 

tevékenységek 
 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-

nyálamiláz) különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-

oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, 

ABS fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek 

valamely részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek 

megbeszélése 
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Tanulási 

eredmények 
 A tanuló felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való 

egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a 

megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén 

elemek, a víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött 

alapvető szerepét, és ezt összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

 

 

Témakör Sejtek, szövetek, szervek 
Óraszám 

18 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések 

felismerése egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek 

megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak 

ismertetése 

 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük 

egyszerű lerajzolása és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása 

a szervezetszintű folyamatokkal 

 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, 

 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének 

összekapcsolása az emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált 

sejt, sebgyógyulás, ivarsejtképzés) 

 A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő 

(evolúciós) előnyök felismerése, megfogalmazása 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, 

mikrofotó készítése mobiltelefonnal 

 Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, 

rajzok, fotók készítése és rendszerezése 

 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és 

a szövettípus biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág 

jellegzetes szöveti felépítésének azonosítása 

 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető 

differenciálódási folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek 

képzése) való bemutatása 

 Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos 

vizsgálata vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) 

jellemzése a felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb 

altípus elkülönítése 

 Az állati szervek, életműködések és a környezet közti kölcsönös kapcsolatok 

ismerete. 
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 A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, 

egy-egy módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott 

szerepének értékelése 

Fogalmak sejt, prokarióta, eukarióta, osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt 

fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, 

izom-, idegszövet 

Javasolt 

tevékenységek 
 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének 

megbeszélése, alkalmazásának gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás 

és fotózás mobiltelefonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, 

jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, 

csoportmunka 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb 

állati és növényi szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony 

elvégzésére specializálódtak. 

 ismeri, hogyan alkalmazkodott az állatok kültakarója, mozgása, légzése, 

anyagszállítása, idegrendszere, táplálkozása, életritmusa, szaporodása a 

környezetükhöz 

 

 

Témakör Az élőlények jellemzői, viselkedés és környezet 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az állati viselkedés és a környezet összefüggéseinek elemzése 

 Az öröklött és tanult magatartásformák és azok kombinációi 

 Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői.  

 A társas kapcsolatok típusai, szerepük a faj fennmaradásában. 

Fogalmak inger, kulcsinger, motiváció, tanulás, kommunikáció, agresszió, altruizmus 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az öröklött és tanult magatartásformák megkülönböztetése példák alapján 

 Az állati viselkedés megfigyelése, a tapasztalatok rögzítése és értelmezése, az 

eredmények bemutatása. 

 Az állati és emberi kommunikáció formáinak összevetése vizsgált példákon 

keresztül. 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a 

környezethez való alkalmazkodásban játszott szerepét; 

 

 

Témakör 
Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek 

biológiai sokfélesége 

Óraszám 

13 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az 

élettani és ökológiai tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák 

alapján 

 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak 

vizsgálat 
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 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt 

hatásuk elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése 

példákon keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb 

talajtípusok összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés 

megértése, az aszpektus értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, 

a szukcesszió folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti 

alkalmazkodásban játszott szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok 

azonosítása és felismerése konkrét példák alapján 

 A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető 

tényezők azonosítása 

 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, 

adatgyűjtés és elemzés 

 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az 

ezt támogató egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres 

példák gyűjtése 

Fogalmak tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, 

talajminőség, szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, 

parazitizmus, zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett 

fajok, fajmegőrző program 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, 

aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése 

 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, 

foszfáttartalom, vízkeménység, pH, BISEL) 

 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-

tartalmának vizsgálata 

 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk 

együttélésének módjairól 

 Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos 

applikációk segítségével 

 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes 

életközösségek típusait, azok jellemzőit és előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti 

állapotának eseti vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott 

eredményeket; 
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 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti 

kölcsönhatások típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja 

ezek jellegét, jelentőségét; 

 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló 

környezeti állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok 

típusait és példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt 

hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának 

megőrzésében játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a 

biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata 

alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja 

az egyensúly felborulásának lehetséges következményeit. 

 

 

Témakör A Föld és a Kárpát-medence értékei 
Óraszám 

8 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a 

bolygó adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet 

hosszú távú fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők 

azonosítása 

 A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét 

életközösségeinek és védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas 

vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, magashegységek, füves puszták stb.)  

 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt 

jelentőségű példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

 A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, 

a szerzett élmények és ismeretek megbeszélése 

 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó 

gazdálkodás kölcsönhatásainak elemzése 

 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése 

(növények elterjedése, madárvándorlások) 

 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy 

endemikus, illetve reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, 

életközösségeinek vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és 

megbeszélése egyénileg és csoportosan 

Fogalmak globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri 

erdő, löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, 

sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok 

Javasolt 

tevékenységek 
 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások 

szervezése (pl. Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.) 

 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles 

napok alkalmával 



1139 

 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a 

kiemelkedő értékek bemutatása 

 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, 

festmények, fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások 

készítése (rajzolás, festés, fotózás, leírások, versek írása) 

 Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, 

természetvédelmi értékei 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan 

és kritikusan értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező 

változásokat; 

 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, 

ezeket összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével. 
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Témakör Ember és bioszféra - fenntarthatóság 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai 

és gazdasági folyamatok közötti összefüggések feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások 

adatok alapján való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű 

felelősségek és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat 

és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság 

szempontjából való kritikai elemzése, alternatívák keresése 

 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás 

vizsgálatára szolgáló módszerek („big data”, számítógépes modellezés) 

megismerése, az előrejelzések megbízhatóságának értékelése 

 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi 

egyezmények jelentőségének példákkal való bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és 

szervezetek tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

Fogalmak globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, 

ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív 

faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek 

megbeszélése 

 A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkel való 

összefüggésével kapcsolatos információk keresése, összefoglalása, az 

éghajlatváltozást modellező szimulációk (játékprogramok) kipróbálása 

 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények 

megosztása más iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita 

keretében 

 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos 

projektmunka kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal 

 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található 

biogazdálkodás felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott 

gazdálkodási módszerekről 

 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és 

közösségi cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek 

megvitatása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő 

folyamatokat, elemzi ezek idő- és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi 

tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, 

erdő- és vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre 
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gyakorolt hatását, példák alapján bemutatja az ökológiai szempontú, 

fenntartható gazdálkodás technológiai lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és 

természeti katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi 

tevékenységnek az élőhelyek változásához vezető hatását, ennek alapján 

magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, 

tudja, hogy a folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján 

lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás 

élővilágra gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi 

összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes 

érdekein túl a természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is 

mérlegeli. 

10. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 
Témakör Óraszám 

1. A sejt és a genom szerveződése és működése 16 óra 

2. Élet és energia 10 óra 

3. A változékonyság molekuláris alapjai 12 óra 

4. Egyedszintű öröklődés 16 óra 

5. Az élet eredete és feltételei 4 óra 

6. A biológiai evolúció 14 óra 

 Összesen: 72 óra 

 

 

Témakör A sejt és a genom szerveződése és működése 
Óraszám 

16 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések 

felismerése egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek 

megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok 

sokoldalú elemzése 

 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak 

ismertetése 
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 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük 

egyszerű lerajzolása és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása 

a szervezetszintű folyamatokkal 

 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének 

bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása  

 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a 

különbség felismerése őssejt és daganatsejt között 

 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, 

a daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál 

szerepe. 

 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének 

összekapcsolása az emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált 

sejt, sebgyógyulás, ivarsejtképzés) 

 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének 

felismerése egy-egy egyszerűbb példa alapján 

 Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, 

megérti, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának 

megelőzéséért 

Fogalmak vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, 

sejtciklus, sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, 

biológiai hálózat, daganatképződés, rák, GMO 

Javasolt 

tevékenységek 
 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és 

mikroszkópi metszetek alapján 

 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet 

inkubálása, telepek morfológiai vizsgálata 

 Kromoszóma felépítésének modellezése 

 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy 

mikroszkópi metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését 

bemutató animációk elemzése 

 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak 

információinak értelmezése 

 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a 

mikroszkóp felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy 

meghatározó kutató munkásságáról  

 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, 

Semmelweis Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm 

stb. formájában) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel 

alátámasztja, hogy a vírusok az élő és élettelen határán állnak; 

 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés 

kétféle típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek 

jelentőségét; 

 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors 

szaporodása és alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 
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 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, 

magyarázza a sejt anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a 

környezettel folytonos kölcsönhatásban mennek végbe; 

 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján 

értelmezi a sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és 

kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok 

működnek, amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a 

normál és a kóros működésért is;  

 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, 

megérti, hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei 

meghatározott számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt 

és daganatsejt között; 

 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, 

megérti, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának 

megelőzéséért. 

 

 

Témakör Élet és energia 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat 

alapegyenletének ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai 

előfordulásának és technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való 

igazolása 

 A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat 

alapegyenletének ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő 

szakaszairól, a folyamatok vizualizálása és értelmezése 

 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, 

kutatási kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és 

elemzése, következtetések levonása 

 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás 

diagramon való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

Fogalmak autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, 

fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

Javasolt 

tevékenységek 
 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített 

metszet alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos 

vizsgálata (ozmózis)  

 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a 

levél színén takarásos (árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló 

kísérletek tervezése és kivitelezése 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának 

kísérleti vizsgálata 
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 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes 

vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló 

kísérletek elvégzése 

 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok 

szerepe az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak 

különféle lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai 

energiaátalakítás sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés 

fő szakaszainak sejten belüli helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az 

energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok 

közötti ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti 

anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve 

megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

 

 

Témakör A változékonyság molekuláris alapjai 
Óraszám 

12 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai 

funkciója, valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  

bemutatása 

 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) 

összefüggéseinek felismerése, konkrét példa elemzése 

 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az 

életmóddal (táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. 

stressz) módosítható genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy 

valamely tulajdonság az apai vagy anyai gén által kódolt) 

 A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a 

genetikai ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások 

példáinak áttekintése és értékelése 

 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, 

a génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának 

(pl. igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, 

növénytermesztésben, állattenyésztésben, élelmiszeriparban való 

alkalmazásának példákkal történő bemutatása (humán genom projekt, 

génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli 

jelentőségének megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése 

adatbázisok alapján, kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének 

összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli hálózatok modellezése) 

 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, 

bioetika alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és 
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kockázatai, az állatkísérletek kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli 

hatások előrejelzése) 

Fogalmak mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, 

génmódosítás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

Javasolt 

tevékenységek 
 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak animációinak, 

video- és ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin 

bevitel, aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és 

kockázatok kritikai elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés 

 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak 

megváltozásához vezető folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek 

következményeit; 

 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe 

hozza a géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, 

tényekre alapozottan, kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt 

vagy valós előnyeit és kockázatait; 

 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a 

sejt és az egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt 

szerepe van a környezet általi génaktivitás-változásoknak. 

 

 

Témakör Egyedszintű öröklődés 
Óraszám 

16 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai 

megközelítés) elemzése, az eredmények és a levont következtetések 

kapcsolatba hozása 

 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a 

gének és a tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-

szabályoktól való eltérésekre  

 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való 

igazolása 

 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet 

létre a fenotípus) 

 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz 

elő elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak 

és jövőbeli lehetőségeinek megismerése, értékelése 

Fogalmak gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, 

kodomináns, intermedier öröklésmenet, családfa, genom, fenom, bioinformatika, 

személyre szabott gyógyítás 

Javasolt 

tevékenységek 
 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból 

való áttekintése, bemutató összeállítása 

 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások kal kapcsolatos példa 

megbeszélése 

 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán 

genetikai betegségek/jellegek esetében 
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 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, 

ábraanyagának áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 

 Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak 

felkeresése, az olvasottak értelmezése 

 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, 

hogyan segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok 

tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása  

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő 

tulajdonságok közötti összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a 

fenotípust, a fenom-genom összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában 

alkalmazza; 

 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának 

törvényszerűségeit, ezeket konkrét esetek elemzésében alkalmazza. 

 

 

Témakör Az élet eredete és feltételei 
Óraszám 

4 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok 

sejtszerkezete alapján 

 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal 

való igazolása 

 A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek 

és eddigi eredményeinek ismerete 

Fogalmak őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, 

cianobaktérium, UV-sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, 

ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló 

(tudományos érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való 

értelmezés és az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat 

formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét bemutató 

kiselőadás készítése (pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-

tengeri sókedvelő baktériumok, mélytengeri kénalapú életformák) 

 A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek 

és eddigi eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, 

exobolygók felfedezése) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján 

magyarázza, erről megfogalmazza személyes véleményét is; 

 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az 

élővilág két külön rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja 

az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet 

valószínűsíthető feltételeit és lehetőségeit. 
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Témakör A biológiai evolúció 
Óraszám 

14 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az 

egyedszintű különbségekig 

 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 

leképezésű) megértése 

 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk 

segítségével 

 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. 

elterjedési területek, csökevényes szervek, homológiák) 

 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének 

(mutáció, rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) 

felismerése példák alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének 

ismertetése 

 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós 

újdonságok, kihalások, adaptív radiáció 

 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a 

természettudományokban 

 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége 

nemcsak gén lehet, hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége 

(populáció), populációk csoportja (metapopuláció), életközösségek 

(ökoszisztéma) is 

 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és 

együttműködés – szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése 

esettanulmányok alapján (pl. kihalási hullámok, emergencia, hiányzó 

láncszemek problémája) 

 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata 

származástani kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az 

ember eddig is az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, 

géntechnológia), ezek előnyeinek és esetleges hátrányainak értékelése 

Fogalmak evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és 

mesterséges szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

Javasolt 

tevékenységek 
 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes 

szelekciójáról 

 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 

 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának 

összehasonlítása, adatok gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és 

elemzése 

 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. 

egy faj háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes 

szelekció folyamatával 

 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) 

konkrét példák alapján elemző feladatok gyakorlása 

 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak 

feltárása, magyarázatok megadása 
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 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és 

szerkesztőprogramok segítségével 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós 

változások eredetét és elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és 

magyaráz mikro- és makroszintű evolúciós jelenségeket; 

 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken 

értelmezhető tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani 

kapcsolatokat elemez, törzsfát készít; 

 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges 

szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges 

hátrányait. 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

 
Témakör Óraszám 

1. 
Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 
8 óra 

2. II. Anyagforgalom 14 óra 

3. III. Érzékelés, szabályozás 16 óra 

4. Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 10 óra 

5. A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 13 óra 

6. Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 11 óra 

 Összesen: 72 óra 

 

 

Témakör 
Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, 

testalkat, mozgásképesség 

Óraszám 

8 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és 

irányai szerint 

 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember 

anatómiai jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr 

három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, 

egészségtani vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő 

vázizomzat együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek 

alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, 

a végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok 

elemzése, egészségtani vonatkozások 

 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

Fogalmak emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, 

bőrvizsgálat, fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, 

mimikai izmok, ízület, sportsérülések 
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Javasolt 

tevékenységek 
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, 

ősemberek és a mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és 

elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok 

esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr 

működésének összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, 

következtetések levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a 

kapcsolódás módjainak azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai 

modellezése, makettek készítése 

 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi 

alapjának megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek 

megbeszélése, ellátásuk gyakorlati bemutatása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi 

az egyéni adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, 

valamint ezek sokféleségét;  

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján 

magyarázza az ember testképének, testalkatának és mozgásképességének 

biológiai alapjait; 

 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai 

alapjait, ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka 

mozgásformáival, értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének 

megőrzésében. 

 

 

Témakör II. Anyagforgalom 
Óraszám 

14 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a 

fontosabb élettani funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az 

egészséges táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének 

fejlesztése 

 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a 

gyakoribb betegségeinek elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet 

homeosztázisában, a húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés 

elvének és alkalmazási módjának megismerése 

Fogalmak bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, 

magas vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 
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Javasolt 

tevékenységek 
 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet 

elvégzése  

 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. 

vérnyomásmérés, pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 

 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb 

mérések elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, 

vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói 

prezentációk során, érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 

 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, 

összefoglaló esetleírások elemzése 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének 

elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi 

működésének biológiai alapjait. 

 

 

Témakör III. Érzékelés, szabályozás 
Óraszám 

16 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a 

leggyakoribb érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési 

lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a 

mellékvese, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak 

elemzése 

 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét 

példákon keresztül (pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a 

vércukorszint és a vér ozmotikus koncentrációjának szabályozása) 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk 

alapján, a fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos 

cikkek elemzése, a betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére 

irányuló egyéni cselekvési lehetőségek számbavétele 

Fogalmak mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, 

középső, belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, 

mellékvese, pajzsmirigy, központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, 

immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, 

fertőzés, járvány 

Javasolt 

tevékenységek 
 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata 

(kétpontküszöb-térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 
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 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás 

megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, 

vércukorszint-szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, 

animációk és/vagy ábrák alapján 

 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a 

megelőzési, védekezési módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya 

miatt kialakuló betegségekről 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet információs rendszerének biológiai alapjait. 

 

 

Témakör Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, 

a főbb hormonok és hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai 

szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi 

szervek) megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a 

szexualitás egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak 

megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek 

megelőzési módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak 

áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és 

elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti 

jeleinek megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének 

értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a 

folyamatok anatómiai és időbeli elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, 

működések elemzése 
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 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a 

jellegzetes élettani és pszichikai változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító 

családi és társadalmi hatások megbeszélése 

 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb 

formáinak áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének 

megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb 

formák bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati 

lehetőségek áttekintése 

Fogalmak nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, 

petefészek, petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, 

magzat, fogamzás és fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, 

ösztrogén, HCG, veleszületett rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

Javasolt 

tevékenységek 
 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat 

összehasonlító táblázat készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, 

animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, 

petefészek, here, ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk 

keresése és értelmezése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és 

elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában 

vagy védőnői előadás során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy 

tanulói kiselőadások formájában 

 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés 

folyamatairól és a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a 

másodlagos nemi jellegeket és azok kialakulási folyamatát, ismereteit 

összekapcsolja a szaporító szervrendszer egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás 

párkapcsolattal és tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre 

szabott, orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének 

szakaszait, értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és 

miért változik a szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési 

szakaszok egészségvédelmi szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a 

rendszerben. 

 

 

Témakör 
A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot 

összefüggése 

Óraszám 

13 óra 
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Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak 

elemzése az állatok viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós 

megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli 

változások (vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és 

megkülönböztetése, a legális stresszoldás melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét 

esetre (probléma megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) 

egészségmegőrző program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos 

applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak 

értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és 

emlékezési folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű 

működésekben játszott szerepük értékelése 

 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, 

hogy a halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek 

(neokortex) a kognitív funkciókban van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség 

lehetséges okainak és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, 

egyes agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő 

kockázatok, következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, 

agykéreg, szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, 

emlékezés, érzelmek, drog, függőség 

Javasolt 

tevékenységek 
 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy 

filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, 

megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható 

mintázatok (idő, tér és cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató 

tudományos ismerettejesztő előadások, filmek megtekintése, közös 

megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, 

felismeri a tartós stressz egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt 

elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket 

meghatározó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján 

megtervezi az egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 
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 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza 

azokat a tanulás és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk 

feldolgozásával, a tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási 

képesség jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a 

függőségekre vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

 

 

Témakör Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 
Óraszám 

11 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes 

módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának 

megértése (példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok 

mérlegelésén alapuló elfogadása 

 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, 

kialakulásuk csökkentésének megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi 

ellátások (házi-, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének 

megértése 

 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az 

igénybevétellel kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, 

a népességre kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb 

népbetegségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló 

életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és 

mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő 

kivitelezése szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, 

hogy a halál nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, 

ha az elsősegélynyújtó haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és 

gyakorlati alkalmazása 

 A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és 

alkalmazásának gyakorlati elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak 

megismerése, alkalmazásuk képességének megszerzése 

 Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati 

elsajátítása 
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 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának 

megismerése 

 Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések 

alapvető ellátási teendőinek megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők 

megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, 

betegjogok, népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, 

defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, 

ficam, égési sérülések fokozatai, mérgezések típusai 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, 

értelmezése, elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) 

elvégzése, érvelés a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti 

összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás 

megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében 

szakemberek előadásai a betegellátás fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és 

diagnosztikai jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos 

gyakorlatok elvégzése 

 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, 

lényegét, értékeli ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz 

fordulás módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 

 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések 

elkerülésének lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, 

allergia, asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek 

alkalmazásával képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, 

segítséget (szükség esetén mentőt) hívni, valamint elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi 

elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel 

kialakításában és az elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló 

eszközökkel (vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében 

vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos 

applikációkat; 
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 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), 

képes félautomata defibrillátor alkalmazására. 

10. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Környezetvédelmi technikus) 

 
Témakör Óraszám 

1. A biológia tudománya 3 óra 

2. Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 10 óra 

3. Sejtek, szövetek I. 12 óra 

4. Sejtek, szövetek II. 16 óra 

5. Az élőlények jellemzői, viselkedés és környezet 18 óra 

6. Élet és energia 8 óra 

7. A sejt és a genom szerveződése és működése 9 óra 

8. Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 12 óra 

9. A Föld és a Kárpát-medence értékei 10 óra 

10. Ember és bioszféra - fenntarthatóság 10 óra 

   

   

 Összesen: 108 óra 

 

 

Témakör A biológia tudománya 
Óraszám 

 3 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi 

életünket alakító eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos 

alkalmazása és nyomon követése kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és 

terepmunkára alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő 

kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a 

műveletek alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető 

módszer kiválasztása és alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való 

együttműködés fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív 

szerepvállalás 
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 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások 

meghallgatásának képessége 

 Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, 

rendezése és feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további 

kutatási kérdések megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek 

ismerete, a kutatás és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben 

véleményalkotási és vitaképesség 

 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való 

tájékozottság, az álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben 

tényekre alapozott kritikai érvelés.   

Fogalmak kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, 

rendszerbiológia, molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, 

bionika 

 

Javasolt 

tevékenységek 

- A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán 

és/vagy egy tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa 

bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől 

függően) biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti 

eredmények értékelése és publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és 

független változók megállapítása, projektmunka elkészítése 

 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló 

készítése a kutatási területekről és módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos 

problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése 

(pl. strukturális bionika, szenzorbionika) 

 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, 

kivonat, reflexió írása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, 

értékeli az élet megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában 

játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia 

fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

 

 

Témakör Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 
Óraszám 

 10 óra 
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Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése 

a tanulók által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy 

természeti rendszerek példái alapján 

 Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és 

átalakítási módok áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai 

energia összefüggésbe hozása  

 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti 

jelenségek értelmezése alapján 

 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, 

technológiai és biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok 

sokoldalú elemzése 

 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai 

példák alapján, a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 

Fogalmak rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén 

elem, víz, makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, 

vezérlés és szabályozás 

Javasolt 

tevékenységek 
 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-

nyálamiláz) különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-

oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, 

ABS fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek 

valamely részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek 

megbeszélése  

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való 

egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat a 

megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén 

elemek, a víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött 

alapvető szerepét, és ezt összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 
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Témakör Sejtek és szövetek I. 

 

Óraszám 

15 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések 

felismerése egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek 

megelőzési és gyógyítási lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak 

ismertetése 

 A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő 

(evolúciós) előnyök felismerése, megfogalmazása 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, 

mikrofotó készítése mobiltelefonnal 

 Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, 

rajzok, fotók készítése és rendszerezése 

 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és 

a szövettípus biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág 

jellegzetes szöveti felépítésének azonosítása 

Fogalmak sejthártya, sejtfal, sejtmag, sejtplazma, DER, SER, mitokondrium, színtest, csilló, 

Golgi készülék, ostor, vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta,  sejtosztódás, őssejt, 

differenciált sejt, jelforgalom, biológiai hálózat, osztódó és állandósult (növényi) 

szövetek, sejttársulás, sejtfonal, teleptest, spórákkal, lebontók, paraziták, 

szimbionták, virág, mag, takarólevelek, bibe, zárt magház, termés, szállítócsövek, 

gyökérszőrök, gázcserenyílás 

 

Javasolt 

tevékenységek 
 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi 

metszetek alapján 

 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet 

inkubálása, telepek morfológiai vizsgálata 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének 

megbeszélése, alkalmazásának gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás 

és fotózás mobiltelefonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, 

jellemzése 

Tanulási 

eredmények 
 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a 

vírusok az élő és élettelen határán állnak; 

 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés 

kétféle típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek 

jelentőségét; 
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 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors 

szaporodása és alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, 

magyarázza a sejt anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a 

környezettel folytonos kölcsönhatásban mennek végbe; 

 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb növényi 

szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére 

specializálódtak. 

 

 

Témakör Sejtek és szövetek II. 

 

Óraszám 

18 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető 

differenciálódási folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek 

képzése) való bemutatása 

 Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos 

vizsgálata vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) 

jellemzése a felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb 

altípus elkülönítése 

 A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, 

egy-egy módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott 

szerepének értékelése 

-  Ismerje a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” (szövetek, szervek), a 

nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (virág, mag, víztől független 

szaporodás), és a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” 

(takarólevelek, bibe, zárt magház, termés, szállítócsövek, gyökérszőrök) legyen 

képes ezeket összefüggésbe hozni a szárazföldi élethez való hatékonyabb 

alkalmazkodással. 

- Tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők kétszakaszos egyedfejlődésében 

a haploid és diploid szakaszok arányát, és ennek fejlődéstörténeti jelentőségét.  

- Értse a kettős megtermékenyítés folyamatát.    

- Értelmezze a termés biológiai szerepét és a magterjesztés stratégiáit. 

- Ismerje fel és elemezze a testfelépítés, az életműködések (kültakaró, mozgás, 

táplálkozás, légzés, anyagszállítás, szaporodás, érzékelés) és a környezet 

kapcsolatát az alábbi állatcsoportok példáján:  

       - szivacsok      

       - laposférgek      

       - gyűrűsférgek       

       - rovarok       

       - csigák      

       - a gerincesek nagy csoportjai (csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak, 

emlősök).  

- Ismerje és elemezze a felsorolt állatcsoportok testfelépítésének és 

életműködéseinek említett kategóriáiban megjelenő evolúciós újításokat.  
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- Jellemezze önállóan csoportjellemzők alapján a fenti csoportokat. 

 

Fogalmak őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális fejlődés, hám-, kötő- és 

támasztó-, izom-, idegszövet 

Javasolt 

tevékenységek 
 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, 

csoportmunka 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb  

állati szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére 

specializálódtak. 

 

 

Témakör Az élőlények jellemzői, viselkedés és környezet 
Óraszám 

 10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az állati viselkedés és a környezet összefüggéseinek elemzése 

 Az öröklött és tanult magatartásformák és azok kombinációi 

 Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői.  

A társas kapcsolatok típusai, szerepük a faj fennmaradásában. 

Fogalmak inger, kulcsinger, motiváció, tanulás, kommunikáció, agresszió, altruizmus 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az öröklött és tanult magatartásformák megkülönböztetése példák alapján 

 Az állati viselkedés megfigyelése, a tapasztalatok rögzítése és értelmezése, az 

eredmények bemutatása. 

 Az állati és emberi kommunikáció formáinak összevetése vizsgált példákon 

keresztül. 

Tanulási 

eredmények 

- A tanuló felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a 

környezethez való alkalmazkodásban játszott szerepét; 

 

 

Témakör Élet és energia 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat 

alapegyenletének ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai 

előfordulásának és technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való 

igazolása 

 A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat 

alapegyenletének ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő 

szakaszairól, a folyamatok vizualizálása és értelmezése 

 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, 

kutatási kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és 

elemzése, következtetések levonása 
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 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás 

diagramon való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 

Fogalmak autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, 

fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

 

Javasolt 

tevékenységek 
 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített 

metszet alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos 

vizsgálata (ozmózis)  

 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a 

levél színén takarásos (árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló 

kísérletek tervezése és kivitelezése 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának 

kísérleti vizsgálata 

 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes 

vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló 

kísérletek elvégzése 

 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok 

szerepe az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak 

különféle lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai 

energiaátalakítás sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés 

fő szakaszainak sejten belüli helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az 

energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok 

közötti ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti 

anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve 

megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

 

 

Témakör A sejt és a genom szerveződése és működése 
Óraszám 

 10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének 

bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása  
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 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a 

különbség felismerése őssejt és daganatsejt között 

 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, 

a daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál 

szerepe. 

 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének 

összekapcsolása az emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált 

sejt, sebgyógyulás, ivarsejtképzés) 

 Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, 

megérti, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának 

megelőzéséért 

Fogalmak gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, sejtosztódás, őssejt, differenciált 

sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, daganatképződés, rák, GMO 

Javasolt 

tevékenységek 
 Kromoszóma felépítésének modellezése 

 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy 

mikroszkópi metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését 

bemutató animációk elemzése 

 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak 

információinak értelmezése 

 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a 

mikroszkóp felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy 

meghatározó kutató munkásságáról  

 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, 

Semmelweis Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. 

formájában) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk 

alapján értelmezi a sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának 

és kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok 

működnek, amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a 

normál és a kóros működésért is;  

 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, 

megérti, hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei 

meghatározott számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt 

és daganatsejt között; 

 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, 

megérti, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának 

megelőzéséért. 
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Témakör 
Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek 

biológiai sokfélesége 

Óraszám 

12 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az 

élettani és ökológiai tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák 

alapján 

 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak 

vizsgálat 

 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt 

hatásuk elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése 

példákon keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb 

talajtípusok összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés 

megértése, az aszpektus értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, 

a szukcesszió folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti 

alkalmazkodásban játszott szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok 

azonosítása és felismerése konkrét példák alapján 

 A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető 

tényezők azonosítása 

 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, 

adatgyűjtés és elemzés 

 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az 

ezt támogató egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres 

példák gyűjtése 

Fogalmak tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, 

talajminőség, szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, 

parazitizmus, zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett 

fajok, fajmegőrző program 

 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, 

aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése 

 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 
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 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, 

foszfáttartalom, vízkeménység, pH, BISEL) 

 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-

tartalmának vizsgálata 

 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk 

együttélésének módjairól 

 Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos 

applikációk segítségével 

 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

  

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes 

életközösségek típusait, azok jellemzőit és előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti 

állapotának eseti vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott 

eredményeket; 

 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti 

kölcsönhatások típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja 

ezek jellegét, jelentőségét; 

 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló 

környezeti állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok 

típusait és példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt 

hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának 

megőrzésében játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a 

biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata 

alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja 

az egyensúly felborulásának lehetséges következményeit. 

 

 

Témakör A Föld és a Kárpát-medence értékei 
Óraszám 

 10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a 

bolygó adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet 

hosszú távú fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők 

azonosítása 
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 A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét 

életközösségeinek és védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas 

vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, magashegységek, füves puszták stb.)  

 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt 

jelentőségű példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

 A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, 

a szerzett élmények és ismeretek megbeszélése 

 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó 

gazdálkodás kölcsönhatásainak elemzése 

 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése 

(növények elterjedése, madárvándorlások) 

 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy 

endemikus, illetve reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, 

életközösségeinek vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és 

megbeszélése egyénileg és csoportosan 

Fogalmak globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri 

erdő, löszgyep, homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, 

sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok 

 

Javasolt 

tevékenységek 
 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások 

szervezése (pl. Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.) 

 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles 

napok alkalmával 

 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a 

kiemelkedő értékek bemutatása 

 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, 

festmények, fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások 

készítése (rajzolás, festés, fotózás, leírások, versek írása) 

 Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, 

természetvédelmi értékei 

  

Tanulási 

eredmények 
 A tanulóérvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan 

és kritikusan értékeli a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező 

változásokat; 

 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, 

ezeket összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével. 
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Témakör Ember és bioszféra - fenntarthatóság 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai 

és gazdasági folyamatok közötti összefüggések feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások 

adatok alapján való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű 

felelősségek és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat 

és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság 

szempontjából való kritikai elemzése, alternatívák keresése 

 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás 

vizsgálatára szolgáló módszerek („big data”, számítógépes modellezés) 

megismerése, az előrejelzések megbízhatóságának értékelése 

 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi 

egyezmények jelentőségének példákkal való bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és 

szervezetek tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

Fogalmak globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, 

ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív 

faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek 

megbeszélése 

 A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkel való 

összefüggésével kapcsolatos információk keresése, összefoglalása, az 

éghajlatváltozást modellező szimulációk (játékprogramok) kipróbálása 

 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények 

megosztása más iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita 

keretében 

 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos 

projektmunka kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal 

 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található 

biogazdálkodás felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott 

gazdálkodási módszerekről 

 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és 

közösségi cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek 

megvitatása 
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Tanulási 

eredmények 

- A tanuló konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő 

folyamatokat, elemzi ezek idő- és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi 

tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, 

erdő- és vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre 

gyakorolt hatását, példák alapján bemutatja az ökológiai szempontú, 

fenntartható gazdálkodás technológiai lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és 

természeti katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi 

tevékenységnek az élőhelyek változásához vezető hatását, ennek alapján 

magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, 

tudja, hogy a folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján 

lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás 

élővilágra gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi 

összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes 

érdekein túl a természeti értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is 

mérlegeli. 

  

11. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Környezetvédelmi technikus) 

 
Témakör Óraszám 

1. 
Az emberi szervezet felépítése és működése 

I. Testkép, testalkat, mozgásképesség 
7 óra 

2. 
Az emberi szervezet felépítése és működése 

II. Anyagforgalom 
16 óra 

3. 
Az emberi szervezet felépítése és működése 

III. Érzékelés, szabályozás 
12 óra 

4. Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 8 óra 

5. A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 11 óra 

6. Egyedszintű öröklődés 14 óra 

7. A változékonyság molekuláris alapjai 12 óra 

8. A biológiai evolúció 14 óra 

9. Az élet eredete és feltételei 4 óra 

10. Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 óra 

 Összesen: 108 óra 
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Témakör 
Az emberi szervezet felépítése és működése 

Testkép, testalkat, mozgásképesség 

Óraszám 

7 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és 

irányai szerint 

 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember 

anatómiai jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr 

három fő rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, 

egészségtani vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő 

vázizomzat együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek 

alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, 

a végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok 

elemzése, egészségtani vonatkozások 

 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

Fogalmak emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, 

bőrvizsgálat, fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, 

mimikai izmok, ízület, sportsérülések 

 

Javasolt 

tevékenységek 
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, 

ősemberek és a mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és 

elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok 

esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr 

működésének összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, 

következtetések levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a 

kapcsolódás módjainak azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai 

modellezése, makettek készítése 

 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi 

alapjának megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek 

megbeszélése, ellátásuk gyakorlati bemutatása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi 

az egyéni adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, 

valamint ezek sokféleségét;  



1170 
 

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján 

magyarázza az ember testképének, testalkatának és mozgásképességének 

biológiai alapjait; 

 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai 

alapjait, ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka 

mozgásformáival, értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének 

megőrzésében. 

 

 

Témakör 
Az emberi szervezet felépítése és működése 

Anyagforgalom 

Óraszám 

16 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a 

fontosabb élettani funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az 

egészséges táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének 

fejlesztése 

 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a 

gyakoribb betegségeinek elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet 

homeosztázisában, a húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés 

elvének és alkalmazási módjának megismerése 

Fogalmak bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, 

magas vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 

Javasolt 

tevékenységek 
 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet 

elvégzése  

 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. 

vérnyomásmérés, pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 

 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb 

mérések elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, 

vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói 

prezentációk során, érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 
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 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, 

összefoglaló esetleírások elemzése 

Tanulási 

eredmények 
 a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése 

alapján magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi 

működésének biológiai alapjait. 

 

 

Témakör 
Az emberi szervezet felépítése és működése 

Érzékelés, szabályozás 

Óraszám 

12 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a 

leggyakoribb érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési 

lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a 

mellékvese, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak 

elemzése 

 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét 

példákon keresztül (pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a 

vércukorszint és a vér ozmotikus koncentrációjának szabályozása) 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk 

alapján, a fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos 

cikkek elemzése, a betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére 

irányuló egyéni cselekvési lehetőségek számbavétele 

Fogalmak mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, 

középső, belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, 

mellékvese, pajzsmirigy, központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, 

immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, 

fertőzés, járvány 

Javasolt 

tevékenységek 
 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata 

(kétpontküszöb-térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás 

megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, 

vércukorszint-szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, 

animációk és/vagy ábrák alapján 
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 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a 

megelőzési, védekezési módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya 

miatt kialakuló betegségekről 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet információs rendszerének biológiai alapjait. 

 

 

Témakör Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
Óraszám 

8 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, 

a főbb hormonok és hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai 

szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi 

szervek) megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a 

szexualitás egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak 

megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek 

megelőzési módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak 

áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és 

elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti 

jeleinek megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének 

értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a 

folyamatok anatómiai és időbeli elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, 

működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a 

jellegzetes élettani és pszichikai változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító 

családi és társadalmi hatások megbeszélése 
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 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb 

formáinak áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének 

megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb 

formák bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati 

lehetőségek áttekintése 

Fogalmak nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, 

petefészek, petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, 

magzat, fogamzás és fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, 

ösztrogén, HCG, veleszületett rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

Javasolt 

tevékenységek 
 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat 

összehasonlító táblázat készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, 

animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, 

petefészek, here, ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk 

keresése és értelmezése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és 

elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában 

vagy védőnői előadás során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy 

tanulói kiselőadások formájában 

 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés 

folyamatairól és a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

Tanulási 

eredmények 
 A tanul ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a 

másodlagos nemi jellegeket és azok kialakulási folyamatát, ismereteit 

összekapcsolja a szaporító szervrendszer egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás 

párkapcsolattal és tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre 

szabott, orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének 

szakaszait, értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és 

miért változik a szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési 

szakaszok egészségvédelmi szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a 

rendszerben. 
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Témakör 
A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot 

összefüggése 

Óraszám 

11 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak 

elemzése az állatok viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós 

megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli 

változások (vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és 

megkülönböztetése, a legális stresszoldás melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét 

esetre (probléma megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) 

egészségmegőrző program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos 

applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak 

értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és 

emlékezési folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű 

működésekben játszott szerepük értékelése 

 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, 

hogy a halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek 

(neokortex) a kognitív funkciókban van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség 

lehetséges okainak és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, 

egyes agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő 

kockázatok, következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, 

agykéreg, szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, 

emlékezés, érzelmek, drog, függőség 

 

Javasolt 

tevékenységek 
 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy 

filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, 

megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható 

mintázatok (idő, tér és cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató 

tudományos ismerettejesztő előadások, filmek megtekintése, közös 

megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 
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Tanulási 

eredmények 
 A tanuló a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, 

felismeri a tartós stressz egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt 

elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket 

meghatározó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján 

megtervezi az egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza 

azokat a tanulás és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk 

feldolgozásával, a tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási 

képesség jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a 

függőségekre vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

 

 

Témakör Egyedszintű öröklődés 
Óraszám 

14 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai 

megközelítés) elemzése, az eredmények és a levont következtetések 

kapcsolatba hozása 

 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a 

gének és a tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-

szabályoktól való eltérésekre  

 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való 

igazolása 

 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet 

létre a fenotípus) 

 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz 

elő elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak 

és jövőbeli lehetőségeinek megismerése, értékelése 

Fogalmak gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, 

öröklésmenet, családfa, genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott 

gyógyítás 

Javasolt 

tevékenységek 
 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való 

áttekintése, bemutató összeállítása 

 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások kal kapcsolatos példa 

megbeszélése 

 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán 

genetikai betegségek/jellegek esetében 
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 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, 

ábraanyagának áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 

 Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak 

felkeresése, az olvasottak értelmezése 

 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, 

hogyan segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok 

tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása  

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő 

tulajdonságok közötti összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a 

fenotípust, a fenom-genom összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában 

alkalmazza; 

 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának 

törvényszerűségeit, ezeket konkrét esetek elemzésében alkalmazza. 

 

 

Témakör A változékonyság molekuláris alapjai 
Óraszám 

12 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai 

funkciója, valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  

bemutatása 

 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) 

összefüggéseinek felismerése, konkrét példa elemzése 

 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az 

életmóddal (táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. 

stressz) módosítható genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy 

valamely tulajdonság az apai vagy anyai gén által kódolt) 

 A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a 

genetikai ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások 

példáinak áttekintése és értékelése 

 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, 

a génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának 

(pl. igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, 

növénytermesztésben, állattenyésztésben, élelmiszeriparban való 

alkalmazásának példákkal történő bemutatása (humán genom projekt, 

génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli 

jelentőségének megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése 

adatbázisok alapján, kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének 

összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli hálózatok modellezése) 

 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, 

bioetika alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és 
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kockázatai, az állatkísérletek kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli 

hatások előrejelzése) 

Fogalmak mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, 

génmódosítás, géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

Javasolt 

tevékenységek 
 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak  animációinak, 

video- és ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin 

bevitel, aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és 

kockázatok kritikai elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak 

megváltozásához vezető folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek 

következményeit; 

 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe 

hozza a géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, 

tényekre alapozottan, kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt 

vagy valós előnyeit és kockázatait; 

 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a 

sejt és az egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt 

szerepe van a környezet általi génaktivitás-változásoknak. 

 

 

Témakör A biológiai evolúció 
Óraszám 

14 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az 

egyedszintű különbségekig 

 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 

leképezésű) megértése 

 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk 

segítségével 

 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. 

elterjedési területek, csökevényes szervek, homológiák) 

 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének 

(mutáció, rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) 

felismerése példák alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének 

ismertetése 

 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós 

újdonságok, kihalások, adaptív radiáció 

 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a 

természettudományokban 
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 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége 

nemcsak gén lehet, hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége 

(populáció), populációk csoportja (metapopuláció), életközösségek 

(ökoszisztéma) is 

 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és 

együttműködés – szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése 

esettanulmányok alapján (pl. kihalási hullámok, emergencia, hiányzó 

láncszemek problémája) 

 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata 

származástani kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az 

ember eddig is az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, 

géntechnológia), ezek előnyeinek és esetleges hátrányainak értékelése 

Fogalmak evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és 

mesterséges szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

Javasolt 

tevékenységek 
 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes 

szelekciójáról 

 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 

 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának 

összehasonlítása, adatok gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és 

elemzése 

 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. 

egy faj háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes 

szelekció folyamatával 

 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) 

konkrét példák alapján elemző feladatok gyakorlása 

 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak 

feltárása, magyarázatok megadása 

 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és 

szerkesztőprogramok segítségével 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós 

változások eredetét és elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és 

magyaráz mikro- és makroszintű evolúciós jelenségeket; 

 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken 

értelmezhető tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani 

kapcsolatokat elemez, törzsfát készít; 

 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges 

szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges 

hátrányait. 
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Témakör Az élet eredete és feltételei 
Óraszám 

4 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok 

sejtszerkezete alapján 

 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal 

való igazolása 

 A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek 

és eddigi eredményeinek ismerete 

Fogalmak őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, 

cianobaktérium, UV-sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, 

ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló 

(tudományos érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való 

értelmezés és az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat 

formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét bemutató 

kiselőadás készítése (pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-

tengeri sókedvelő baktériumok, mélytengeri kénalapú életformák) 

 A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek 

és eddigi eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, 

exobolygók felfedezése) 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján 

magyarázza, erről megfogalmazza személyes véleményét is; 

 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az 

élővilág két külön rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja 

az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet 

valószínűsíthető feltételeit és lehetőségeit. 

 

Témakör Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes 

módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának 

megértése (példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok 

mérlegelésén alapuló elfogadása 
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 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, 

kialakulásuk csökkentésének megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi 

ellátások (házi-, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének 

megértése 

 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az 

igénybevétellel kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, 

a népességre kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb 

népbetegségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló 

életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és 

mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő 

kivitelezése szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, 

hogy a halál nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, 

ha az elsősegélynyújtó haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és 

gyakorlati alkalmazása 

 A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és 

alkalmazásának gyakorlati elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak 

megismerése, alkalmazásuk képességének megszerzése 

 Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati 

elsajátítása 

 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának 

megismerése 

 Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések 

alapvető ellátási teendőinek megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők 

megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, 

betegjogok, népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, 

defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, 

ficam, égési sérülések fokozatai, mérgezések típusai 
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Javasolt 

tevékenységek 
 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, 

értelmezése, elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) 

elvégzése, érvelés a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti 

összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás 

megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében 

szakemberek előadásai a betegellátás fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és 

diagnosztikai jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos 

gyakorlatok elvégzése 

 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása 

Tanulási 

eredmények 
 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, 

lényegét, értékeli ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz 

fordulás módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 

 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések 

elkerülésének lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, 

allergia, asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek 

alkalmazásával képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, 

segítséget (szükség esetén mentőt) hívni, valamint elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi 

elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel 

kialakításában és az elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló 

eszközökkel (vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében 

vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos 

applikációkat; 

 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), 

képes félautomata defibrillátor alkalmazására. 

 

 

Kémia  
 

A tantárgy célja, feladata 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 
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10. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Vegyész technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

Tematikai egységek 10. évfolyam Órakeret 

1. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 33 óra 

2. Kémiai átalakulások 24 óra 

3. A szén egyszerű szerves vegyületei 39 óra 

4. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban (kőolaj, 

növényvédőszer) 

4 óra 

5. Év végi ismétlés 8 óra 

Kötelező összesen: 108 óra 

„Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban (kőolaj, növényvédőszer)”  témakörnek a 

4 órája „A szén egyszerű szerves vegyületei” témakörbe beágyazottan tanítandó. 

Tematikai 

egység 
Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

Órakeret              

33 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 ismeri az atom felépítését, az elemi 

részecskéket, valamint azok jellemzőit, 

ismeri az izotópok legfontosabb 

tulajdonságait, érti a radioaktivitás 

lényegét, és példát mond a radioaktív 

izotópok gyakorlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól 

fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, 

és egyszerű számításokat végez m, n és M 

segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének 

kiépülését a Bohr-féle atommodell 

szintjén, tisztában van a 

vegyértékelektronok kémiai reakciókban 

betöltött szerepével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb 

adatait (vegyjel, rendszám, relatív 

atomtömeg), alkalmazza a periódusszám 

és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a 

vegyértékelektronok szempontjából, 

ismeri a periódusos rendszer fontosabb 

csoportjainak a nevét és az azokat alkotó 

elemek vegyjelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, 

ismeri az elektronegativitás fogalmát, és 

érti a kötéspolaritás lényegét, a kovalens 

kötést jellemzi száma és polaritása szerint, 

megalkotja egyszerű molekulák szerkezeti 

 Megfigyelési és manuális készség 

fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés 

képességének fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos 

megvalósítása 

 A biztonságos eszköz- és 

vegyszerhasználat elsajátítása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alapvető matematikai készségek 

fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az atomok és a periódusos rendszer 

 A kovalens kötés és a molekulák 

 Az atomrácsos kristályok 

 Az ionok, az ionkötés és az 

ionvegyületek 

 A fémes kötés és a fémek 

 Az anyagok csoportosítása: elemek, 

vegyületek és keverékek 

 Halmazállapotok, halmazállapot-

változások 
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képletét, ismeri a legalapvetőbb 

molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, 

tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek 

meghatározó szerepét a molekulák 

polaritása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák 

polaritását, és ennek alapján következtet a 

közöttük kialakuló másodrendű kémiai 

kötésekre, valamint oldhatósági 

jellemzőikre, érti, hogy a moláris tömeg és 

a molekulák között fellépő másodrendű 

kötések minősége hogyan befolyásolja az 

olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét 

példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag 

fizikai és kémiai tulajdonságai közötti 

alapvető összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való 

létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal 

szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett 

ionok molekulákból való képződésének 

módját, tudja a nevüket, összegképletüket, 

érti egy ionvegyület képletének a 

megszerkesztését az azt alkotó ionok 

képlete alapján, érti az ionrács felépülési 

elvét, az ionvegyület képletének jelentését, 

konkrét példák segítségével jellemzi az 

ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos 

rendszerben, érti a fémes kötés 

kialakulásának és a fémek 

kristályszerkezetének a lényegét, érti a 

kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és 

fontosabb tulajdonságai között, konkrét 

példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) 

jellemzi a fémes tulajdonságokat, 

összehasonlításokat végez; 

 ismeri az anyagok csoportosításának a 

módját a kémiai összetétel alapján, ismeri 

ezeknek az anyagcsoportoknak a 

legfontosabb közös tulajdonságait, 

példákat mond minden csoport 
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képviselőire, tudja, hogy az oldatok a 

keverékek egy csoportja; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” 

elvet, ismeri az oldatok töménységével és 

az oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb 

ismereteket, egyszerű számítási 

feladatokat old meg az oldatok köréből 

(tömegszázalék, anyagmennyiség-

koncentráció, tömegkoncentráció); 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a 

három halmazállapotba (gáz, folyadék, 

szilárd) tartozó anyagok általános 

jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, 

és egyszerű számításokat végez gázok 

térfogatával standard körülmények között, 

érti a halmazállapot-változások lényegét és 

energiaváltozását; 

 egyedül vagy csoportban elvégez 

összetettebb, halmazállapot-változással és 

oldódással kapcsolatos kísérleteket, és 

megbecsüli azok várható eredményét. 

Fogalmak izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, 

relatív atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai 

kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, 

kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, 

moláris térfogat, amorf állapot 

 

Tematikai 

egység Kémiai átalakulások 
Órakeret              

24 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

- érti a fizikai és kémiai változások közötti 

különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók 

végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti 

és alkalmazza a tömeg- és 

töltésmegmaradás törvényét a kémiai 

reakciókra; 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását 

többféle szempont szerint: a reagáló és a 

képződő anyagok száma, a reakció 

energiaváltozása, időbeli lefolyása, 

 Kísérletek értelmezése és 

biztonságos megvalósítása 

 A problémamegoldó képesség 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés 

fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás 

fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés és -megosztás 

digitális eszközzel 
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iránya, a reakcióban részt vevő anyagok 

halmazállapota szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai 

egyenlettel is felír, érti a termokémiai 

egyenlet jelentését, ismeri a reakcióhő 

fogalmát, a reakcióhő ismeretében 

megadja egy reakció energiaváltozását, 

energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri 

a termokémia főtételét és jelentőségét a 

többlépéses reakciók 

energiaváltozásának meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi 

alapjait; 

 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető 

kémiai reakciókat, érti a dinamikus 

egyensúly fogalmát, ismeri és alkalmazza 

az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le 

Châtelier elve alapján; 

 ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, 

azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis 

elmélete alapján értelmezi a sav és bázis 

fogalmát, ismeri a savak és bázisok 

erősségének és értékűségének jelentését, 

konkrét példát mond ezekre a 

vegyületekre, érti a víz sav-bázis 

tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis 

jelenségét és a víz autoprotolízisének a 

termékeit;  

 konkrét példákon keresztül értelmezi a 

redoxireakciókat oxigénfelvétel és 

oxigénleadás alapján, ismeri a 

redoxireakciók tágabb értelmezését 

elektronátmenet alapján is, konkrét 

példákon bemutatja a redoxireakciót, 

eldönti egy egyszerű redoxireakció 

egyenlete ismeretében az elektronátadás 

irányát, az oxidációt és redukciót, 

megadja az oxidálószert és a 

redukálószert; 

 érti az elektromos áram és a kémiai 

reakciók közötti összefüggéseket: a 

galvánelemek áramtermelésének és az 

elektrolízisnek a lényegét; 

 A kémiai reakciók általános 

jellemzése és csoportosítása 

 A reakciók egyenletének leírása 

képletekkel, az egyenlet 

értelmezése 

 Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 

 A kémhatás és a pH 

 A redoxireakciók 

 Elektrokémiai alapismeretek 
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 tisztában van az elektrokémiai 

áramforrások felépítésével és 

működésével, ismeri a Daniell-elem 

felépítését és az abban végbemenő 

folyamatokat, az elem áramtermelését; 

 ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az 

elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 

grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, 

hogy az elektromos áram kémiai reakciók 

végbemenetelét segíti, példát ad ezek 

gyakorlati felhasználására 

(alumíniumgyártás, galvanizálás). 

Fogalmak reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, 

Brønsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, 

redoxireakció, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis 

 

 

Tematikai 

egység A szén egyszerű szerves vegyületei 
Órakeret             

39 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 ismeri a szerves vegyületeket felépítő 

organogén elemeket, érti a szerves 

vegyületek megkülönböztetésének, 

külön csoportban tárgyalásának az okát, 

az egyszerűbb szerves vegyületeket 

szerkezeti képlettel és összegképlettel 

jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének 

homológ sorának felépülési elvét és 

fontosabb képviselőiket, ismeri a metán 

fontosabb tulajdonságait, jellemzi az 

anyagok szempontrendszere alapján, 

ismeri a homológ soron belül a 

forráspont változásának az okát, 

valamint a szénhidrogének 

oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai 

egyenlettel leírja az égés, a 

szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat 

mond konstitúciós izomerekre; 

 ismeri a telítetlen szénhidrogének 

fogalmát, az etén és az acetilén 

szerkezetét és fontosabb tulajdonságait, 

 Az analógiás gondolkodás 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 Információk keresése és megosztása 

digitális eszközökkel 

 A telített szénhidrogének 

 A telítetlen szénhidrogének 

(alkének, diének, poliének, alkinek, 

aromások) 

 Az oxigéntartalmú szerves 

vegyületek 
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ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a 

telítetlen szénhidrogének jellemző 

reakciótípusait, az égést, az addíciót és 

a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy 

egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 

molekulaszerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait, tudja, hogy számos 

illékony aromás szénhidrogén mérgező; 

 ismeri és vegyületek képletében 

felismeri a legegyszerűbb 

oxigéntartalmú funkciós csoportokat: a 

hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az 

étercsoportot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb 

képviselőit (metanol, etanol, glikol, 

glicerin), azok fontosabb 

tulajdonságait, élettani hatásukat és 

felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a 

formaldehid tulajdonságait, az 

aldehidek kimutatásának módját, 

felismeri a ketocsoportot, ismeri az 

aceton tulajdonságait, felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében 

felismeri a karboxilcsoportot és az 

észtercsoportot, ismeri az egyszerűbb és 

fontosabb karbonsavak (hangyasav, 

ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és 

lényeges tulajdonságait. 

Fogalmak funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, 

szerves reakciótípusok, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, 

heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak 

 

Tematikai 

egység 
Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 ismeri a természetben megtalálható 

legfontosabb nyersanyagokat; 

 érti az anyagok átalakításának hasznát, 

valamint konkrét példákat mond 

vegyipari termékek előállítására; 

 Természettudományos 

problémamegoldó képesség 

fejlesztése 

 Kommunikációs készségek 

fejlesztése 
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 ismeri a különböző nyersanyagokból 

előállítható legfontosabb termékeket; 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés 

során különféle, akár a környezetre 

vagy szervezetre káros anyagok is 

keletkezhetnek, amelyek 

közömbösítése, illetve kezelése fontos 

feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos 

vásárlással és tudatos életvitellel képes 

a környezetének megóvására; 

 ismeri a mindennapi életben előforduló 

növényvédő szerek használatának 

alapvető szabályait, értelmezi a 

növényvédő szerek leírását, 

felhasználási útmutatóját, példát mond 

a növényvédő szerekre a múltból és a 

jelenből (bordói lé, korszerű 

peszticidek), ismeri ezek hatásának elvi 

alapjait; 

 ismeri a fosszilis energiahordozók 

fogalmát és azok legfontosabb 

képviselőit, érti a kőolaj ipari 

lepárlásának elvét, ismeri a 

legfontosabb párlatok nevét, 

összetételét és felhasználási 

lehetőségeit, példát mond motorhajtó 

anyagokra, ismeri a töltőállomásokon 

kapható üzemanyagok típusait és azok 

felhasználását; 

 ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb 

típusait; 

 ismeri a leggyakrabban használt 

élvezeti szerek (szeszes italok) 

hatóanyagát, ezen szerek használatának 

veszélyeit, érti a használatával 

kapcsolatos alapvető problémákat; 

 ismeri a méreg fogalmának jelentését, 

érti az anyagok mennyiségének 

jelentőségét a mérgező hatásuk 

tekintetében, példát mond növényi, 

állati és szintetikus mérgekre, ismeri a 

mérgek szervezetbe jutásának 

 Vitakészség fejlesztése 

 Digitális készségek fejlesztése 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása 

 Az egészséges életmódra nevelés 

 A kőolaj feldolgozása 

 Veszélyes anyagok, mérgek, 

mérgezések 

 Tudomány és áltudomány 
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lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), 

ismeri és felismeri a különböző 

anyagok csomagolásán a mérgező 

anyag piktogramját, képes ezeknek az 

anyagoknak a felelősségteljes 

használatára, ismeri a köznapi életben 

előforduló leggyakoribb mérgeket, 

mérgezéseket (pl. szén-monoxid, 

penészgomba-toxinok, 

gombamérgezések, helytelen égetés 

során keletkező füst anyagai, tudja, 

hogy a mérgező hatás nem az anyag 

szintetikus eredetének a 

következménye; 

 érti a különbséget a tudományos és az 

áltudományos információk között, 

konkrét példát mond a köznapi életből 

tudományos és áltudományos 

ismeretekre, információkra; 

 ismeri a tudományos megközelítés 

lényegét (objektivitás, 

reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megközelítés 

lényegét (feltételezés, szubjektivitás, 

bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló legfontosabb 

jeleket. 

Fogalmak fosszilis energiahordozók, tudomány, áltudomány 

 

Tematikai 

egység 

Év végi ismétlés Órakeret         

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, 

rendszerezi és értékeli a hétköznapi életben, a 

tanulói kísérletezések során, illetve a 

szaknyelvi környezetben megjelenő, a 

kémiához kapcsolódó információkat. A 

rendszerezett és értékelt természettudományos 

információkat társaival megosztja. 

 Környezettudatos szemlélet 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Problémamegoldó készség 

fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés 

fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközökkel 
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A tanuló ismeri és alkalmazza a legfontosabb 

természettudományos, különösen a kémiához 

kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi 

kifejezéseket. 

A tanuló ismeri azokat a szempontokat, 

amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a 

világhálón. 

Felismeri a hétköznapi életben előforduló, 

kémiai tárgyú problémákban rejlő 

lehetőségeket, lehetőségeihez mérten 

hozzájárul a problémák megoldásához, az 

esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

 ismeri a kémiai jelrendszert, a kémia 

alapvető törvényszerűségeit, a kémiai 

modellalkotás alapjait; 

 ismeri az emberiség előtt álló 

legnagyobb kihívásokat, kiemelten 

azok kémiai vonatkozásaira 

(energiahordozók, új anyagok 

előállítása); 

 alapvető szinten ismeri a szerves 

vegyületek felépülését, az élővilág 

kémiai összetételének alapjait. 

 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

 Atomszerkezeti ismeretek, periódusos 

rendszer 

 Kötéstípusok, rácstípusok, anyagi 

halmazok szerkezete és tulajdonságaik 

 Reakciókkal kapcsolatos ismeretek 

(sebesség, egyensúly és befolyásolásuk) 

 Főbb reakciótípusok (protolitikus, 

redoxi és ezek tulajdonságai, 

kapcsolódó fogalmak) 

 A szén egyszerű szerves vegyületei 

(szénhidrogének, oxigéntartalmú 

szerves vegyületek) 

 Kémia az ipari termelésben és a 

mindennapokban (kőolaj és 

növényvédőszer) 

 

Fogalmak Általános kémiai alapfogalmak és szénhidrogének valamint oxigén 

tartalmú szerves vegyületek alapvető tulajdonságai és a hozzájuk 

kapcsolódó fogalmak 

 

11. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Vegyész technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

Tematikai egységek 11. évfolyam Órakeret 

1. A szén egyszerű szerves vegyületei (halogénezett szénhidrogének, észterek)  17 óra 

2. Az életműködések kémiai alapjai (szénhidrátok, nitrogéntartalmú vegy., 
fehérjék, nukleinsavak) 

  18 óra 

3. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban (műanyagok) 5 óra 

4. Elemek és szervetlen vegyületeik 55 óra 

5. Környezeti kémia és környezetvédelem (légkör, víz, kőzetek – szervetlen kémia 
alkalmazása) 

 5 óra 

6. Év végi ismétlés 8 óra 

Kötelező összesen: 108 óra 

„Környezeti kémia és környezetvédelem” témakörnek az 5 órája az „Elemek és szervetlen 

vegyületek” témakörbe beágyazottan tanítandó. 

Tematikai 

egység A szén egyszerű szerves vegyületei 
Órakeret              

17 óra 
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Ismeretek Fejlesztési feladatok 

- érti az izoméria jelenségét, példákat 

mond konstitúciós izomerekre; 

- példát mond közismert 

halogéntartalmú szerves vegyületre 

(pl. kloroform, vinil-klorid, freonok, 

DDT, tetrafluoretén), és ismeri a 

nagyobb szénatomszámú vegyületek 

reakcióit és felhasználásukat; 

- ismeri és vegyületek képletében 

felismeri a legegyszerűbb 

oxigéntartalmú funkciós csoportokat: a 

hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az 

étercsoportot, ismeri tulajdonságaikat; 

- az etil-acetát példáján bemutatja a kis 

szénatomszámú észterek jellemző 

tulajdonságait, ismeri az észterek 

csoportosítását, lúgos hidrolízisét, 

tudja, hogy a zsírok, az olajok, a 

foszfatidok, a viaszok egyaránt az 

észterek csoportjába tartoznak; 

- ismeri a mosó- és tisztítószerek, 

valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi 

megkülönböztetését, példát mond a 

környezetéből gyakran használt mosó-

/tisztítószerre és fertőtlenítőszerre, 

ismeri a szappan összetételét és a 

szappangyártás módját, ismeri a hypo 

kémiai összetételét és felhasználási 

módját, érti a mosószerek mosóaktív 

komponenseinek (a felületaktív 

részecskéknek) a mosásban betöltött 

szerepét; 

- szerkezetük alapján felismeri az 

aminok és az amidok egyszerűbb 

képviselőit, ismeri az aminocsoportot 

és az amidcsoportot 

- szerkezetük alapján felismeri a 

heterociklusos nitrogéntartalmú 

vegyületek főbb képviselőit, ismeri 

alapvető fizikai tulajdonságaikat, 

előfordulásukat; 

 Az analógiás gondolkodás 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 Információk keresése és megosztása 

digitális eszközökkel 

 A halogéntartalmú szerves 

vegyületek 

 Az oxigéntartalmú szerves 

vegyületek (összetett funkciós 

csoport) 

 A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
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- ismeri a leggyakrabban használt 

élvezeti szerek  (dohánytermékek, 

kávé, energiaitalok, drogok) 

hatóanyagát, ezen szerek 

használatának veszélyeit, érti az 

illegális drogok használatával 

kapcsolatos alapvető problémákat, 

példát mond illegális drogokra, ismeri 

a doppingszer fogalmát, megérti és 

értékeli a doppingszerekkel 

kapcsolatos információkat. 

Fogalmak funkciós csoport, homológ sor, szubsztitúció, elimináció, 

Markovnyikov szabály, Zajcev szabály, izoméria, konstitúció, 

heteroatom, alkoholok, karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

 

 

Tematikai 

egység Az életműködések kémiai alapjai 
Órakeret               

18 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 ismeri a biológiai szempontból fontos 

szerves vegyületek építőelemeit (kémiai 

összetételét, a nagyobbak alkotó 

molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy 

ebbe a csoportba hasonló oldhatósági 

tulajdonságokkal rendelkező 

vegyületek tartoznak, felsorolja a 

lipidek legfontosabb képviselőit, 

felismeri azokat szerkezeti képlet 

alapján, ismeri a lipidek csoportjába 

tartozó vegyületek egy-egy fontos 

szerepét az élő szervezetben; 

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb 

csoportjait, példát mond mindegyik 

csoportból egy-két képviselőre, ismeri a 

szőlőcukor képletét, összefüggéseket 

talál a szőlőcukor szerkezete és 

tulajdonságai között, ismeri a 

háztartásban található szénhidrátok 

besorolását a megfelelő csoportba, 

valamint köznapi tulajdonságaikat 

(ízük, oldhatóságuk) és 

felhasználásukat, összehasonlítja a 

 Az analógiás gondolkodás 

fejlesztése 

 Keresés digitális eszközzel 

 A lipidek 

 A szénhidrátok 

 A fehérjék 

 Nukleinsavak 
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keményítő és a cellulóz 

molekulaszerkezetét és tulajdonságait, 

valamint szerepüket a szervezetben és a 

táplálékaink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból 

épülnek fel, ismeri az aminosavak 

általános szerkezetét és azok 

legfontosabb tulajdonságait, ismeri a 

fehérjék elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges 

szerkezetét, érti e fajlagos molekulák 

szerkezetének kialakulását, példát mond 

a fehérjék szervezetben és 

élelmiszereinkben betöltött szerepére, 

ismeri a fehérjék kicsapásának módjait 

és ennek jelentőségét a mérgezések 

kapcsán;  

 ismeri az élelmiszereink legfontosabb 

összetevőinek, a szénhidrátoknak, a 

fehérjéknek, valamint a zsíroknak és 

olajoknak a molekulaszerkezetét és 

tulajdonságait, felsorolja a háztartásban 

megtalálható legfontosabb élelmiszerek 

tápanyagait, példát mond bizonyos 

összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, 

keményítő) kimutatására, ismeri a 

legfontosabb élelmiszeradalék-

csoportokat, alapvető szinten értelmezi 

egy élelmiszer-tájékoztató címkéjét; 

 ismeri a nukleinsavak hidrolízisének 

termékeit, felismeri a nukleotid 

szerkezetét, a polinukleotidlánc 

kialakulását, az DNS és RNS eltérését 

az alkotóelemek összetételében, eltérést 

a polinukleotidláncok számában, 

konformációjában; a különbséget a 

biokémiai jelentőségben; 

 érti az alkotórészek kapcsolódását egy 

nukleotidban, a polinukleotidlánc 

sematikus jelölését; 

 tudja alkalmazni a nukleinsavakról 

tanultakat a mindennapi jelenségek, 
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információk (pl. a mutációk, a mutagén 

hatások) értelmezésében; 

 ismeri a tudományos megközelítés 

lényegét (objektivitás, 

reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság). 

Fogalmak lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, 

polipeptid, fehérjék szerkezete, nukleinsav, nukleinsavak építőelemei, 

RNS, DNS 

 

Tematikai 

egység 
Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 ismeri a természetben megtalálható 

legfontosabb nyersanyagokat; 

 érti az anyagok átalakításának hasznát, 

valamint konkrét példákat mond 

vegyipari termékek előállítására; 

 ismeri a különböző nyersanyagokból 

előállítható legfontosabb termékeket; 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés 

során különféle, akár a környezetre 

vagy szervezetre káros anyagok is 

keletkezhetnek, amelyek 

közömbösítése, illetve kezelése fontos 

feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos 

vásárlással és tudatos életvitellel képes 

a környezetének megóvására; 

 ismeri a műanyag fogalmát és a 

műanyagok csoportosításának 

lehetőségeit eredetük, illetve hővel 

szemben mutatott viselkedésük alapján, 

konkrét példákat mond műanyagokra a 

környezetéből, érti azok 

felhasználásának előnyeit, ismeri a 

polimerizáció fogalmát, példát ad 

monomerekre és polimerekre, ismeri a 

műanyagok felhasználásának előnyeit 

és hátrányait, környezetre gyakorolt 

hatásukat; 

 Természettudományos 

problémamegoldó képesség 

fejlesztése 

 Kommunikációs készségek 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Digitális készségek fejlesztése 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása 

 Műanyagok 

 Tudomány és áltudomány 
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 érti a különbséget a tudományos és az 

áltudományos információk között, 

konkrét példát mond a köznapi életből 

tudományos és áltudományos 

ismeretekre, információkra. 

Fogalmak mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú 

műanyag, felületaktív anyag, tudomány, áltudomány 

 

 

 

 

Tematikai 

egység 

 

Elemek és szervetlen vegyületeik 

Órakeret              

55 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a 

kalkogének, a nitrogén, a szén és 

fontosabb vegyületeik fizikai és 

kémiai sajátságait, különös tekintettel 

a köznapi életben előforduló 

anyagokra; 

 alkalmazza az anyagok jellemzésének 

szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot 

teremt az anyag szerkezete és 

tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, 

jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-

klorid és a nátrium-klorid 

tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, 

ismeri az ózont mint az oxigén 

allotróp módosulatát, ismeri mérgező 

hatását (szmogban) és UV-elnyelő 

hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-

dioxidot és a kénsavat; 

 ismeri és jellemzi a nitrogént, az 

ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a 

salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a 

foszforsavat, fontosabb 

tulajdonságaikat és a foszfor 

gyufagyártásban betöltött szerepét;  

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kísérletek értelmezése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 A digitális kompetencia fejlesztése 

 A hidrogén 

 A halogének 

 A kalkogének 

 A nitrogéncsoport elemei 

 Műtrágyák 

 A szén és szervetlen vegyületei 

 A fémek általános jellemzése 

 A fémek csoportosítása és kémiai 

tulajdonságaik 

 A legfontosabb fémvegyületek 

tulajdonságai 

 A fémek előállításának módszerei 
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 ismeri a mindennapi életben 

előforduló növényvédő szerek 

használatának alapvető szabályait, 

értelmezi a növényvédő szerek 

leírását, felhasználási útmutatóját, 

példát mond a növényvédő szerekre a 

múltból és a jelenből (bordói lé, 

korszerű peszticidek), ismeri ezek 

hatásának elvi alapjait; 

 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-

tartalmú) műtrágyák kémiai 

összetételét, előállítását és 

felhasználásának szükségességét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit 

szerkezetét és tulajdonságait, 

különbséget tesz a természetes és 

mesterséges szenek között, ismeri a 

természetes szenek felhasználását, 

ismeri a koksz és az aktív szén 

felhasználását, példát mond a szén 

reakcióira (pl. égés), ismeri a szén 

oxidjainak (CO, CO2) a 

tulajdonságait, élettani hatását, 

valamint a szénsavat és sóit, a 

karbonátokat; 

 érti a mészkőalapú építőanyagok 

kémiai összetételét és átalakulásait 

(mészkő, égetett mész, oltott mész), 

ismeri a beton alapvető összetételét, 

előállítását és felhasználásának 

lehetőségeit, ismeri a legfontosabb 

hőszigetelő anyagokat; 

 ismeri a kemény víz és a lágy víz 

közötti különbséget, érti a kemény víz 

és egyes mosószerek közötti 

kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

 ismeri a fémrács szerkezetét és az 

ebből adódó alapvető fizikai 

tulajdonságokat; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos 

rendszerben, megkülönbözteti az 

alkálifémeket, az alkáliföldfémeket, 

ismeri a vas, az alumínium, a réz, 
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valamint a nemesfémek legfontosabb 

tulajdonságait; 

 kísérletek tapasztalatainak 

ismeretében értelmezi a fémek 

egymáshoz viszonyított 

reakciókészségét oxigénnel, sósavval, 

vízzel és más fémionok oldatával, érti 

a fémek redukáló sorának felépülését, 

következtet fémek reakciókészségére 

a sorban elfoglalt helyük alapján; 

 használja a fémek redukáló sorát a 

fémek tulajdonságainak megjóslására, 

tulajdonságaik alátámasztására; 

 ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, 

Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és 

kémiai tulajdonságait; 

 ismeri a fémek köznapi szempontból 

legfontosabb vegyületeit, azok 

alapvető tulajdonságait (NaCl, 

Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, 

Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

 ismer eljárásokat fémek ércekből 

történő előállítására (vas, alumínium); 

 érti, hogy a fémek többsége a 

természetben vegyületek formájában 

van jelen, ismeri a legfontosabb 

redukciós eljárásokat (szenes, 

elektrokémiai redukció), ismeri a 

legfontosabb ötvözeteket, érti az 

ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

  

Fogalmak durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, 

szintézis, természetes és mesterséges szenek, könnyűfémek, 

nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

 

 

 

Tematikai 

egység 

Környezeti kémia és környezetvédelem Órakeret              

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

 példákkal szemlélteti az emberiség 

legégetőbb globális problémáit 

(globális éghajlatváltozás, ózonlyuk, 

 Környezettudatos szemlélet 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 
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ivóvízkészlet csökkenése, 

energiaforrások kimerülése) és azok 

kémiai vonatkozásait; 

 ismeri az emberiség előtt álló 

legnagyobb kihívásokat, kiemelten 

azok kémiai vonatkozásaira 

(energiahordozók, 

környezetszennyezés, fenntarthatóság, 

új anyagok előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az 

antropogén tevékenységek kémiai 

vonatkozású környezeti 

következményeit; 

 kiselőadás vagy projektmunka 

keretében mutatja be a XX. század 

néhány nagy környezeti katasztrófáját, 

és azt, hogy milyen tanulságokat 

vonhatunk le azok megismeréséből; 

 érti a környezetünk megóvásának 

jelentőségét az emberi civilizáció 

fennmaradása szempontjából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a 

környezetbarát folyamatok előtérbe 

helyezését, példákat mond újonnan 

előállított, az emberiség jólétét 

befolyásoló anyagokra (pl. új 

gyógyszerek, lebomló műanyagok, 

intelligens textíliák); 

 alapvető szinten ismeri a természetes 

környezetet felépítő légkör, vízburok, 

kőzetburok és élővilág kémiai 

összetételét; 

 ismeri a legfontosabb 

környezetszennyező forrásokat és 

anyagokat, valamint ezeknek az 

anyagoknak a környezetre gyakorolt 

hatását; 

 ismeri a légkör kémiai összetételét és az 

azt alkotó gázok legfontosabb 

tulajdonságait, példákat mond a légkör 

élőlényekre és élettelen környezetre 

gyakorolt hatásaira, ismeri a 

legfontosabb légszennyező gázokat, 

 Problémamegoldó készség 

fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés 

fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

 A légkör kémiája 

 A természetes vizek kémiája 

 A talaj kémiája 

 A hulladékok 

 Új kihívások: ember, társadalom, 

környezet és kémia 
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azok alapvető tulajdonságait, valamint 

az általuk okozott környezetszennyező 

hatásokat, ismeri a légkört érintő 

globális környezeti problémák kémiai 

hátterét és ezen problémák megoldására 

tett erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok 

legfontosabb kémiai összetevőit a víz 

körforgásának és tulajdonságainak 

tükrében, példákat mond vízszennyező 

anyagokra, azok forrására, a szennyezés 

lehetséges következményeire, ismeri a 

víztisztítás folyamatának alapvető 

lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz 

előállításának módját; 

 érti a kőzetek és a környezeti tényezők 

talajképző szerepét, példát mond 

alapvető kőzetekre, ásványokra, érti a 

hulladék és a szemét fogalmi 

megkülönböztetését, ismeri a 

hulladékok típusait, kezelésük módját, 

környezetre gyakorolt hatásukat; 

 példákkal szemlélteti egyes kémiai 

technológiák, illetve bizonyos anyagok 

felhasználásának környezetre gyakorolt 

pozitív és negatív hatásait. 

 

Fogalmak zöld kémia 

 

Tematikai 

egység 

Év végi ismétlés Órakeret           

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, 

rendszerezi és értékeli a hétköznapi életben, a 

tanulói kísérletezések során, illetve a 

szaknyelvi környezetben megjelenő, a 

kémiához kapcsolódó információkat. A 

rendszerezett és értékelt természettudományos 

információkat társaival megosztja. 

A tanuló ismeri és alkalmazza a legfontosabb 

természettudományos, különösen a kémiához 

 Környezettudatos szemlélet 

fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Problémamegoldó készség 

fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés 

fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kommunikációs készség fejlesztése 
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kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi 

kifejezéseket. 

A tanuló ismeri azokat a szempontokat, 

amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a 

világhálón. 

Felismeri a hétköznapi életben előforduló, 

kémiai tárgyú problémákban rejlő 

lehetőségeket, lehetőségeihez mérten 

hozzájárul a problémák megoldásához, az 

esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

Továbbá: 

 ismeri a gyógyszer fogalmát és a 

gyógyszerek fontosabb csoportjait 

hatásuk alapján, alapvető szinten 

értelmezi a gyógyszerek mellékelt 

betegtájékoztatóját; 

 látja az áltudományos megközelítés 

lényegét (feltételezés, szubjektivitás, 

bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló legfontosabb 

jeleket; 

 ismeri az emberiség előtt álló 

legnagyobb kihívásokat, kiemelten 

azok kémiai vonatkozásaira 

(energiahordozók, 

környezetszennyezés, fenntarthatóság, 

új anyagok előállítása); 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a 

környezetbarát folyamatok előtérbe 

helyezését,  

 alapvető szinten ismeri a természetes 

környezetet felépítő légkör, vízburok, 

kőzetburok és élővilág kémiai 

összetételét. 

 

 A szén egyszerű szerves vegyületei 

(halogénezett szénhidrogének, 

észterek) 

 Az életműködések kémiai alapjai 

(szénhidrátok, nitrogéntartalmú vegy., 

fehérjék) 

 Kémia az ipari termelésben és a 

mindennapokban (műanyagok) 

 Elemek és szervetlen vegyületeik 

 Környezeti kémia és környezetvédelem 

(légkör, víz, kőzetek – szervetlen kémia 

alkalmazása) 

Fogalmak Szerves és szervetlen vegyületek alapvető tulajdonságai 

9. Ny évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

11. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Vegyész technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

Helyi tantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egységek 11. évfolyam Órakeret 

Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 4 óra 

Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 4 óra 
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Anyagi rendszerek 12 óra 

A kémiai reakciók általános jellemzése 12 óra 

Sav-bázis folyamatok 12 óra 

Redoxireakciók 2 óra 

Elektrokémia 12 óra 

Szénhidrogének 8 óra  

Heteroatomot (halogént) tartalmazó szerves vegyületek 2 óra 

Év végi rendszerezés / próbavizsga 4 óra 

Kötelező összesen: 72 óra 

A tantárgy célja a tanulók természettudományos műveltségének, szemléletének és 

képességeinek a fejlesztése, ezen keresztül felkészítésük a sikeres érettségi vizsgára. A 

tananyag feldolgozása során a mindennapi életben jelen lévő problémák megoldása biztosítja 

a tanulás iránti motiváció fenntartását. A problémák, a hipotézisek szabatos megfogalmazása, 

a kísérletek tervezése, a megfigyelés, az adat- és információgyűjtés, majd az adatok 

értelmezése és a magyarázatok keresése nemcsak a tudományos megismerés folyamatába 

vezeti be a diákokat, de a felelős állampolgári magatartás kialakulásához is hozzájárul. A 

tanulmányok során a tanulók egyre jobban megértik a természet egységét, a sokféle 

kapcsolatot és hatásrendszert. 

A fejlesztés követelménye, hogy a vizsgázók legyenek képesek a természettudományi 

megismeréssel kapcsolatos ismereteket összetett élethelyzetekben alkalmazni. Ezzel 

kapcsolatos elvárások: 

 Tudjanak alapvető matematikai ismeretek alkalmazni, egyszerű kémiai számítási feladatot 

megoldani. 

 Legyen képes megfigyelések, összehasonlítások, egyszerű kísérletek, mérések 

végrehajtására és eredményeik értelmezése (a kísérlet jellemzőinek ismerete, kísérleti 

paraméterek változtatása). 

 Tudjon adatokat, ábrákat kiegészíteni, adatsorokat, ábrákat (köztük diagramok, 

grafikonok) elemezni, adatokat leolvasni. 

 Értse a mérések tulajdonságait: empirikus, kísérleti, hitelesíthető, reprodukálható. 

 Tudjon elméleteket, törvényeket megfogalmazni, vizsgálni; azonosítsa a téves 

információkat. 

 Ismerje és alkalmazza a természettudományos érvelés alapelveit: feltevés 

megfogalmazása, információk forrásainak jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és 

ellenérvek felsorakoztatása, bizonyítékok elemzése, következtetés levonása. 

 Tudja összekapcsolni a kémiai ismereteit a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, 

tudja értelmezni a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségeket. 

 Értelmezze az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémákat 

(környezetvédelem, energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari 

technológiák stb.), ismerjen fel benne egyszerűbb logikai összefüggéseket. 

 Tudja az SI mértékrendszert és a kémiai jelölésrendszert szakszerűen használni. 

 Legyen képes szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotásra, szövegértelmezésre. 

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

 az ismeretanyag belső összefüggései és az egyes témakörök közötti kapcsolatok 

felismerése, 

 a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása, 
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 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai 

számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása. 

A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani 

sokfélesége. 

Az ismeretanyag feldolgozása során javasolt az érettségin előforduló feladattípusok 

alkalmazása: 

 feleletválasztásos kérdések;  

 táblázatkiegészítés;  

 reakcióegyenletek kiegészítése;  

 elemző feladatok (kísérletelemzés, táblázatok, illetve diagramok elemzése, anyagok 

összehasonlítása, a jelenségek magyarázata stb. rövid szövegalkotási feladat formájában);  

 esettanulmány típusú problémafeladat (egy kémiai tárgyú szöveg (pl. újságcikk) 

értelmezése, és a hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása);  

 számítási feladatok (szöveges feladatok és feleletválasztásos kérdések egyaránt). 

Az elméleti feladatok ismeret-, értés- és alkalmazásszintű kérdéseket is tartalmaznak. 

11. évfolyam 

Tematikai egység Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer 
Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az atomot felépítő elemi részecskék 
A proton, neutron és elektron abszolút és relatív 
tömege, töltése. Az atommag és az elektronburok 
méretviszonyai. Kölcsönhatások az atomban, 
elektrosztatikus erő és magerő 

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

Atommag és radioaktivitás 

Rendszám, tömegszám, izotópok és jelölésük. 

Radioaktivitás (Becquerel, Curie házaspár), az 

izotópok előfordulása és alkalmazási területei 

(C-14 módszer, Hevesy György). 

A relatív atomtömeg kiszámítása az 

izotópok gyakoriságának ismeretében. A 

moláris tömegek kapcsolata a relatív 

atomtömegekkel, megadásuk, illetve 

kiszámításuk elemek és vegyületek 

esetében. 

Az elektronburok 

Az elektron részecske- és hullámtermészete. A 

pályaenergiát befolyásoló tényezők, elektronhéj, 

alhéj. Alapállapot és gerjesztett állapot. Az 

elektronok elektronfelhőben való 

elhelyezkedését meghatározó törvények és az 

elektronszerkezet megjelenítési módjai. A 

párosítatlan elektronok jelentősége a 

reakciókészség szempontjából (szabad gyökök és 

hatásuk az élő szervezet molekuláira).  

Az egyes atomok elektronszerkezetének 

felírása, különböző megjelenítési módok 

(pl. cellás ábrázolás) használatával. Az 

alapállapotú atom teljes 

elektronszerkezetének felírása az első négy 

periódus elemeinél, a telített héjak és 

alhéjak számának megállapítása. 
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A periódusos rendszer 

Az elemek periodikusan változó 

tulajdonságainak elektronszerkezeti okai 

(vegyértékelektronok párosítatlan elektronok 

száma – csoport, elektronhéj – periódus, alhéj – 

mező). A nemesgáz-elektronszerkezet, a telített 

héj és alhéj energetikai stabilitása, az 

oktettszabály. Elektronegativitás, ionizációs 

energia, elektronaffinitás. Az atomok és ionok 

méretének változása a csoportokban és a 

periódusokban. 

Az elemek rendszáma, elektronszerkezete, 

és reakciókészsége közötti összefüggések 

megértése és alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

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

elektronszerkezet, elektronegativitás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró modellek 

alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az 

izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megismerése. A 

relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata számítási 

feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgáz-

elektronszerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti 

alapjainak megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai 

periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való 

összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor. 

 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

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

A szerkezet és a tulajdonságok 
összefüggései közül annak megértése, hogy 
a halmazok makroszkopikus tulajdonságait 
(pl. elektromos és hővezetés, olvadás-, ill. 
forráspont, oldhatóság, keménység, 
megmunkálhatóság) a halmazokat felépítő 
részecskék sajátságai és a közöttük lévő 
kölcsönhatások jellege határozza meg. 

Ionos kötés és ionrács 
Egyszerű kationok és anionok kialakulása és 
töltésének függése az atom 
elektronszerkezetétől. Az ionos kötés mint 
elektrosztatikus kölcsönhatás; létrejöttének 
feltétele, következményei. 

Az ionvegyületek tapasztalati képlete 
szerkesztésének készségszintű 
begyakorlása. 

Fémes kötés és fémrács 
A fémes kötés kialakulása és jellemzői. A fémek 
ellenállásának változása a hőmérséklet 
emelkedésével. A fémek hővezetésének, 

A fémek kis elektronegativitása, az 
elmozdulásra képes (delokalizált) 
elektronfelhő és az elektronvezetés, illetve 
megmunkálhatóság közötti összefüggések 
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színének és jellegzetes fényének anyagszerkezeti 
magyarázata. A fémes kötés hatása a fémek 
fizikai tulajdonságaira. 

megértése, alkalmazása. 

Kovalens kötés és atomrács 

Az egyszeres és többszörös kovalens kötés 

kialakulásának feltételei. Kötéspolaritás. Kötési 

energia. Kötéstávolság. Átmenet a kovalens és az 

ionos kötés között, polarizáció. Atomrácsos 

anyagok makroszkópikus tulajdonságai. 

A kötés polaritásának megállapítása az 

elektronegativitás-különbség alapján. A 

kötések erősségének összehasonlítása az 

elektronpárok száma, illetve a 

vegyértékelektronok atommagtól való 

távolsága alapján. A kötési energia és a 

kötéstávolság közötti összefüggés 

használata.  

Molekulák 

A molekulák képződése és alakja (lineáris, 

síkháromszög, tetraéder, piramis és V-alak). 

Kötésszög. Összegképlet és szerkezeti képlet. A 

molekulaalak mint az elektronpárok egymást 

taszító hatásának, valamint a nemkötő 

elektronpárok kötő elektronpárokénál nagyobb 

térigényének következménye. 

A molekulák összegképletének kiszámítása 

a tömegszázalékos elemösszetételből. A 

molekulák szerkezeti képletének 

megszerkesztése az összegképlet alapján, a 

kötésszög becslése. A molekula 

polaritásának megállapítása. 

Másodrendű kötések és molekularács 

A másodrendű kölcsönhatások fajtái tiszta 

halmazokban (diszperziós, dipólus-dipólus és 

hidrogénkötés) erőssége és kialakulásának 

feltételei, jelentőségük. A molekularácsos 

anyagok fizikai tulajdonságai. A molekulatömeg, 

a polaritás és a részecskék közötti 

kölcsönhatások kapcsolata, összefüggése az 

olvadásponttal és forrásponttal. 

Közel azonos moláris tömegű, de 

különböző másodrendű kötésekkel 

jellemezhető molekularácsos anyagok 

olvadás- és forráspontjának 

összehasonlítása, a tendenciák felismerése.  

Összetett és komplex ionok 

Összetett, ill. komplex ionok képződése, töltése 

és térszerkezete, datív kötés ligandum, 

koordinációs szám. Példák a mindennapi élet 

fontos összetett ionjaira (oxónium, ammónium, 

hidroxid, karbonát, hidrogén-karbonát, nitrát, 

foszfát, szulfát) és komplex ionok, réz(II) víz és 

ammónia komplexe, ezüst ammónia komplexe. 

Összetett és komplex ionokat tartalmazó 

vegyületek képletének szerkesztése. 

 

Kristályrácsok 
A rácstípusok összefoglaló áttekintése: ionrács, 
fémrács, atomrács, molekularács. Az egyes 
rácstípusok jellemzőinek megjelenése az 
átmeneti rácsokban. A rácsenergia és 
nagyságának szerepe a fizikai és kémiai 
folyamatok lejátszódása szempontjából.  
A kristályos és amorf szilárd anyagok; a 
részecskék rendezettsége. Rácsállandó, 
koordinációs szám, elemi cella. 

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

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elem, vegyület, keverék, komponens, fázis, ionkötés, kovalens kötés, 

fémes kötés, diszperziós kölcsönhatás, dipólus-dipólus kölcsönhatás, 
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hidrogénkötés, molekula, kötő és nemkötő elektronpár, egyszeres és 

többszörös kötés, kovalens vegyérték, kötési energia, kötéspolaritás, datív 

kötés, delokalizált kötés, - és a -kötés, kötéstávolság, központi atom, 

ligandum, kötésszög, összetett ion, komplex ion, elemi cella, koordinációs 

szám, rácsenergia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak 

magyarázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai 

alapján. A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében. A 

molekulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket alakító 

tényezők hatásának megértése. A molekulák polaritását meghatározó 

tényezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a másodlagos 

kötések erőssége közötti összefüggések megértése. Az atomok közötti 

kötések típusának, erősségének és számának becslése egyszerűbb, 

egyértelmű példákon a periódusos rendszer használatával. A 

kristályrácstípusok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecskék 

tulajdonságai és a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében. Ismert 

szilárd anyagok csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai és kémiai 

tulajdonságaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék közötti 

kölcsönhatások erőssége alapján. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció 

összefüggésének felvázolása a hidrogénkötések példáján. 

 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek Órakeret 

12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz fogalma és az 

állapothatározók közötti összefüggések: 

Avogadro törvénye, moláris térfogat, abszolút, 

ill. relatív sűrűség, egyszerű gáztörvények, 

egyesített gáztörvény (pV/T = állandó) és a 

tökéletes (ideális) gázok állapotegyenlete (pV = 

nRT)). A gázok relatív sűrűségének jelentősége 

gázfejlesztés esetén, illetve a mérgezések, 

robbanások elkerülése érdekében. A gázok 

diffúziója. A gázelegyek mint homogén 

többkomponensű rendszerek, összetételük 

megadása, átlagos moláris tömegük kiszámítási 

módja.  

A gázokra és gázelegyekre vonatkozó 

törvények, összefüggések használata 

számolási feladatokban. 

Gázok keletkezésével és reakcióival 

kapcsolatos feladatok. Gázelegyek 

összetételének, abszolút és relatív 

sűrűségének, átlagos moláris tömegének 

számolása. Az ideális gázok 

állapotegyenletének alkalmazása a kémiai 

számításokban 

Folyadékok, oldatok 

A folyadékok felületi feszültsége és viszkozitása. 

A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű 

kötések kapcsolata, összefüggése a felületi 

feszültséggel, viszkozitással, forrásponttal; a 

forráspont nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az 

oldódás mechanizmusa és sebességének 

befolyásolása. Az oldhatóság fogalma, függése 

az anyagi minőségtől, hőmérséklettől és a gázok 

A „hasonló a hasonlóban oldódik jól”-elv 

és az általános iskolában végzett elegyítési 

próbák eredményeinek magyarázata a 

részecskék polaritásának ismeretében. Az 

oldhatóság hőmérsékletfüggésének 

felhasználása az anyagok át-

kristályosítással történő tisztítására. 

Oldhatósági görbék készítése, ill. elemzése. 
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esetében a nyomástól. Telített, telítetlen és 

túltelített oldat. Az oldódás energiaviszonyai, az 

oldáshő összefüggése a rácsenergiával és a 

szolvatációs (hidratációs) hővel. Az oldatok 

összetételének megadása (tömeg-, térfogat- és 

anyagmennyiség- törtek, ill. -százalékok, tömeg- 

és anyagmennyiség-koncentráció). Adott 

töménységű oldat készítése. Oldatkészítés 

kristályvizes sókból. Oldatok hígítása, 

töményítése, keverése. Ozmózis. 

Számolási feladatok az oldatokra 

vonatkozó összefüggések alkalmazásával: 

oldhatóság, oldatkészítés, összetétel 

megadása százalékokkal (tömeg, térfogat, 

anyagmennyiség) és koncentrációkkal 

(anyagmennyiség és tömeg). 

Kolloid rendszerek 
A kolloidok mint a homogén és heterogén 
rendszerek határán elhelyezkedő, különleges 
tulajdonságokkal bíró és nagy gyakorlati 
jelentőségű rendszerek. A kolloid 
mérettartomány következményei (nagy fajlagos 
felület és nagy határfelületi energia, instabilitás). 
A kolloid rendszerek fajtái (diszperz, 
asszociációs és makromolekulás kolloidok) 
gyakorlati példákkal. A kolloidok közös 
jellemzői, szol és gél állapot  

Az ismeretek összekapcsolása a 
mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, 
a mindennapi életet befolyásoló kémiai 
természetű jelenségek értelmezése. 
 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

endoterm, állapotjelző, kristályos és amorf anyag, dinamikus egyensúly, 

ideális gáz, moláris térfogat, gáztörvény, relatív sűrűség, diffúzió, átlagos 

moláris tömeg, elegy, oldat, oldószer, oldott anyag, oldhatóság, oldáshő, 

anyagmennyiség-százalék, anyagmennyiség-koncentráció, hígítás, keverés, 

ozmózis, felületi feszültség, viszkozitás, adszorpció, deszorpció, fajlagos 

felület, szolok és gélek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, 

illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük 

felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. 

Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezése. 

Oldhatóság és megadási módjainak alkalmazása. Az oldatok 

töménységének jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel 

kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az oldódás és a 

kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások értelmezése 

megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók általános jellemzése Órakeret 

12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

A kémiai reakciók feltételei és a kémiai egyenlet 
A kémiai reakciók létrejöttének feltétele, a 
hasznos (megfelelő energiájú és irányú) ütközés; 

A keletkezett termékek, ill. a szükséges 
kiindulási anyagok tömegének kiszámítása 
a reakcióegyenlet alapján (sztöchiometriai 
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az aktiválási energia és az aktivált komplex 
fogalma, az energiadiagram értelmezése. A 
kémiai reakciókat megelőző és kísérő fizikai 
változások. A kémiai egyenlet típusai, szerepe, 
felírásának szabályai, a megmaradási törvények, 
sztöchiometria. Az ionegyenletek felírásának 
előnyei. 

feladatok). Az atomhatékonyság növelése 
mint a zöld kémia egyik alapelve, ezzel 
kapcsolatos egyszerű számítások. 

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

Hess-tétel érvényessége és alkalmazásának 
lehetőségei. 

A reakcióhő ábrázolása energiadiagramon. 
A reakcióhő (képződéshő) értékének 
meghatározása energiadiagramon, illetve 
más energiaértékek alapján. 

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

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma, függése a 

hőmérséklettől, ill. a koncentrációktól, a 

katalizátor hatása. Az ütközések szerepe. A 

reakciók csoportosítása sebességük szerint.  

A reakciósebesség és szabályozásának 

jelentősége a háztartásokban (főzés, hűtés) 

és az iparban (robbanások). 

A reakciósebesség koncentráció-

függésének értelmezése megadott 

sebességi egyenlet alapján. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot 

kialakulásának feltételei és jellemzői. Az 

egyensúlyi állandó és a tömeghatás törvénye. A 

Le Châtelier–Braun-elv érvényesülése és a 

kémiai egyensúlyok befolyásolásának 

lehetőségei, valamint ezek gyakorlati jelentősége 

az iparban (pl. ammóniaszintézis) és a 

háztartásban (pl. szódavíz készítése, szénsavas 

italok tárolása). Példák a gyakorlatban 

egyirányú, illetve megfordítható folyamatokra.  

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő 

rendszerre gyakorolt külső hatás 

következményeinek megállapítása. 

Számolási feladatok: egyensúlyi 

koncentráció, egyensúlyi állandó, 

átalakulási százalék, ill. a disszociációfok 

kiszámítása. 

A kémiai reakciók csoportosítása 

A résztvevő anyagok száma szerint: bomlás, 

egyesülés, disszociáció, kondenzáció. 

Részecskeátmenet szerint: sav-bázis reakció, 

redoxireakció. Vizes oldatban: 

csapadékképződés, gázfejlődés, 

komplexképződés. 

Adott kémiai reakciók különféle 

szempontok szerinti besorolása a tanult 

reakciótípusokba. 

Sztöchiometriai egyenlet felírása 

csapadékképződési és a gázfejlődési 

reakciók és a tanult, illetve megadott 

képletű komplexek esetében 

Ionegyenlet felírása a gázfejlődési 

reakciók, a tanult vagy megadott 

csapadékok, illetve komplexek esetében. 

 

A reakcióegyenlet mennyiségi jelentésének 
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felhasználásával megoldható számítási 

feladatok csapadékképződési és 

gázfejlődési reakciók során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

katalizátor, ionegyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás, disszociáció. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az egyenlet 

és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti összefüggés 

alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő 

értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése. 

A kémiai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebességet 

befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalmazása, 

a katalizátorok hatása a kémiai reakciókra. A dinamikus egyensúly 

fogalmának általánosítása; kémiai egyensúly esetén az egyensúlyi állandó 

reakciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal való 

kapcsolatának megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és 

következményeik elemzése, a Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása. 

 

 

Tematikai egység Sav-bázis folyamatok Órakeret 

12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Savak és bázisok 

A savak és bázisok fogalma Arrhenius és 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, kölcsönösség 

és viszonylagosság. A savak és bázisok erőssége, 

a savi disszociációs állandó és a bázisállandó. 

Lúgok. Többértékű savak és bázisok, 

savmaradék ionok. Amfoter vegyületek, 

autoprotolízis, vízionszorzat. 

Annak eldöntése, hogy egy adott sav-bázis 

reakcióban melyik anyag játssza a sav és 

melyik a bázis szerepét. 

A gyenge savak és bázisok kiindulási, ill. 

egyensúlyi koncentrációi, 

diszociációállandója, valamint 

disszociációfoka közötti összefüggések 

alkalmazása számítási feladatokban. 

A kémhatás 

A vízionszorzat értelmezése és levezetése. 

A pH és az egyensúlyi oxóniumion, ill. 

hidroxidion koncentráció összefüggése, a pH 

változása hígításkor és töményítéskor. Sók 

hidrolízise. A sav-bázis indikátorok működése.  

Erős savak, ill. bázisok pH-jának 

kiszámítása. Gyenge savak, ill. bázisok 

oldatának pH számítása, sav-, ill. 

bázisállandójának kiszámítása. 

Ks és Kb kapcsolata az egyensúlyi 

koncentrációkkal; 

a sav- és báziserősség, valamint a Ks és Kb 

kapcsolata. 

Közömbösítés és semlegesítés 

Sók keletkezése savak és bázisok reakciójával, 

közömbösítés, ill. semlegesítés, savanyú sók. 

Sóoldatok pH-ja, hidrolízis. 

Sav-bázis titrálásokkal kapcsolatos 

számítási feladatok. Adott titráláshoz 

alkalmas indikátor kiválasztása az átcsapási 

tartomány ismeretében. 
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Számítási feladatok a reakcióegyenlet 

mennyiségi jelentésének felhasználásával 

sav-bázis reakciók során. 

Lúg- és savoldatok, fém-oxidok és 

savoldatok, nemfém-oxidok és lúgoldatok 

közötti reakciók jelölése sztöchiometriai 

egyenlettel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

savállandó, bázisállandó, disszociációfok, amfotéria, autoprotolízis, 

vízionszorzat, hidrolízis, pH, indikátor, áltudomány. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és 

bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal 

való összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezése. 

A sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók 

hidrolízisének megértése, gyakorlati alkalmazása. 

 

 

Tematikai egység Redoxireakciók Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogalma 

oxigénátmenet, ill. elektronátadás alapján 

értelmezve. Az oxidációs szám és kiszámítása 

molekulákban és összetett illetve komplex 

ionokban. Az elektronátmenetek és az oxidációs 

számok változásainak összefüggései 

redoxireakciók során. Szinproporció és 

diszproporció. 

Az elemeket, illetve vegyületeket alkotó 

atomok oxidációs számának kiszámítása. 

Egyszerűbb és bonyolultabb 

redoxiegyenletek rendezése oxidációs 

számok segítségével, ezekkel kapcsolatos 

számítási feladatok megoldása. 

A reakcióegyenlet mennyiségi jelentésének 

felhasználásával megoldható számítási 

feladatok redoxi reakciók során. 

Oxidálószerek és redukálószerek 

Az oxidálószer és a redukálószer értelmezése az 

elektronfelvételre és -leadásra való hajlam 

alapján, kölcsönösség és viszonylagosság.  

Annak eldöntése, hogy egy adott 

redoxireakcióban melyik anyag játssza az 

oxidálószer, illetve a redukálószer szerepét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer, 

redukálószer, oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti 

változásának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának 

módja és használata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az 

oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati 

példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

 

 

Tematikai egység Elektrokémia Órakeret 
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12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Bevezető ismétlés 

A redukálóképesség (oxidálódási hajlam), a 

fémek redukálóképességi sora a tapasztalatok 

és az elektronegativitás ismeretében.  

A redoxireakciókról tanultak alkalmazása 

néhány konkrét reakcióra. 

Galvánelem 

A galvánelemek működésének bemutatása a 

Daniell-elem példáján keresztül: felépítése és 

működése, anód- és katódfolyamatok.  

Egyszerű galvánelemek: felépítése, az egyes 

pólusok azonosítása, a hozzájuk tartozó 

elektródfolyamatok kémiai egyenletének, 

illetve a folyamat bruttó egyenletét felírása. 

A redukálóképesség és a standardpotenciál. 

Standard hidrogénelektród. Elektromotoros 

erő. Galvánelemekkel kapcsolatos környezeti 

problémák (pl. nehézfém-szennyezés, 

újrahasznosítás). 

A galvánelemek működési elvének 

megértése, környezettudatos magatartás 

kialakítása. 

Celladiagramok felírása, az elektromotoros 

erő számítása. 

A redoxireakciók irányának megbecslése a 

standard-potenciálok összehasonlítása 

alapján. 

Elektrolizálócella 

Az elektrolizálócella összehasonlítása a 

galvánelemek működésével, egymásba való 

átalakíthatóságuk. Az elektrolízis folyamata, 

ionvándorlás, az elektrolizálócella működési 

eleve. Anód és katód az elektrolízis esetén. 

Oldat és olvadék elektrolízise. Különböző 

elektrolizálócellák működési folyamatai 

reakcióegyenletekkel. A víz, híg kénsavoldat 

elektrolízise, kémhatás az egyes elektródok 

körül. Az oldatok töménységének és 

kémhatásának változása az elektrolízis során. 

Az alkálifémionok, az összetett ionok 

viselkedése elektrolíziskor indifferens elektród 

esetén. A nátrium leválása higanykatódon. 

Faraday I. és II. törvénye. A Faraday-állandó. 

Klór és nátrium-hidroxid előállítása NaCl-oldat 

higanykatódos elektrolízisével, túlfeszültség. 

Az alumínium ipari előállítása timföldből, az s-

mező elemeinek előállítása halogenidjeikből. 

Bevonatok készítése – galvanizálás, 

korrózióvédelem. 

Az elektrolizáló berendezések 

működésének megértése és használata. 

Környezettudatos magatartás kialakítása. 

A Faraday-törvények használata számítási 

feladatokban és a különböző fémek 

leválasztásánál. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, akkumulátor, elektród, anód, katód, standardpotenciál, 

standard hidrogén elektród, elektromotoros erő, elektrolízis, galvanizálás. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elve, helyes használatuk elsajátítása. Az elektrolízis és 
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gyakorlati alkalmazásai bemutatása. A galvánelemek és akkumulátorok 

veszélyes hulladékokként való gyűjtése és újrahasznosításuk okainak és 

fontosságának megértése. 

 

 

Tematikai egység Szénhidrogének Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Telített szénhidrogének (alkánok) 

Alkán és cikloalkán fogalma, általános 

összegképlet, nevezéktan és az elnevezés 

szabályai. Molekulaszerkezet és téralkat. A 

konstitúciós izoméria lehetőségei az alkánok és 

cikloalkánok körében. Fizikai tulajdonságok, 

az olvadás- és forráspont változása a homológ 

sorban, kapcsolatuk a térszerkezettel 

összehasonlításuk izomerek esetén. 

Reakciókészség és kémia tulajdonságok. A 

földgáz és a kőolaj feldolgozása, a frakcionált 

desztilláció, frakciók, petrolkémia. A benzin 

oktánszáma. Benzinreformálás. 

A kémiai folyamatok gyorsításának és 

lassításának egyszerűbb módjai. 

A fosszilis energiahordozók 

felhasználásának környezeti hatásai, az 

energiatakarékosság módszerei. Az ember 

természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. A 

környezeti kár, az ipari katasztrófák 

elkerülésének lehetőségei. 

Telítetlen szénhidrogének (alkének, alkinek) 

Fogalom, általános összegképlet, a többszörös 

kötés helye és szerepe az elnevezésben 

Geometriai izoméria, az izoméria lehetőségei. 

Fizikai tulajdonságok és kapcsolatuk a 

térszerkezettel. Molekulaszerkezet és téralkat. 

Kémiai tulajdonságok, Markovnyikov-szabály, 

előállítás, felhasználás. 

Diének, konjugált kettőskötés fogalma. 

Butadién, izoprén fizikai és kémia 

tulajdonságai. Kaucsuk, gumi, műgumi, 

karotinoidok. A kaucsuk és a vulkanizált 

kaucsuk (gumi, ebonit) közötti szerkezeti 

különbség, a karotinoidok színének 

molekulaszerkezeti magyarázata.. 

A stabilitás és a szerkezet összefüggéseinek 

felismerése és alkalmazása az alkénekkel és 

alkinekkel kapcsolatos konkrét példákon. 

Az etilén és az acetilén jellemzőinek 

anyagszerkezeti magyarázata. 

Aromás szénhidrogének 

Aromás vegyület, delokalizált elektronok, 

arilcsoportok (fenil, benzil), orto, meta, para 

helyzet. A benzol egyszerű származékainak 

elnevezése. Benzol és naftalin fizikai 

tulajdonságai és anyagszerkezeti 

magyarázatuk, aromás jellegük 

összehasonlítása, kémiai tulajdonságok, 

előállítás, felhasználás. Toluol, sztirol képlet, 

halmazállapot, felhasználás. 

Gyakorlati és ipari jelentőségük. Az élő 

szervezetre gyakorolt hatásuk. A aromás 

vegyületekről tanultak alkalmazása a 

mindennapi jelenségek, információk 

értelmezésében. 

Kulcsfogalmak/ Telített, telítetlen és aromás szénhidrogén, petrolkémia, szubsztitúció, 
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fogalmak addíció, polimerizáció, delokalizáció, szintézis gáz, krakkolás, 

benzinreformálás, polimerizációs műanyag, gumi. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energiatakarékosság módszerei és fontosságuk. Az energiatípusok 

egymásba alakítását jelentő folyamatok, a mennyiségi szemlélet 

fejlesztése. Az energiaátalakítások hatásfokának és járulékos hatásainak 

összekapcsolása. A folyamatok időbeli lefolyásának leírása. Függvények, 

grafikonok elemzése, értelmezése. A rendszerfogalom általánosítása. 

Összetett technológiai, társadalmi, ökológiai rendszerek elemzése, az 

adott problémának megfelelő szint kiválasztása a környezet és 

fenntarthatóság szemszögéből. Az energiaátalakító folyamatokkal 

kapcsolatos ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és az autonómia 

érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

 

 

Tematikai egység Heteroatomot (halogént) tartalmazó szerves 

vegyületek 
Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Halogéntartalmú szerves vegyületek 

Fogalom, szabályos elnevezés, rendűség. A 

molekulatömeg és polaritás kapcsolata a fizikai 

tulajdonságokkal. Olvadás- és forráspontjuk, 

valamint oldhatóságuk összehasonlítása az 

azonos szénatomszámú szénhidrogénekével. 

Kémiai reakciók, Zajcev-szabály, előállítás, 

felhasználás. 

A halogéntartalmú szerves vegyületek 

környezetvédelmi vonatkozásai (ózonlyuk, 

savas eső), mérgező hatásuk. A 

halogéntartalmú szerves vegyületekről 

tanultak alkalmazása a mindennapi 

jelenségek, információk értelmezésében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halogéntartalmú szerves vegyület, szubsztitúció, elimináció, Zajcev-

szabály. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak felismerése, hogy a halogénatom beépülése a szénláncba gyakran 

mérgező szereket hoz létre, amelyek ártalmasak az egészségre és a 

környezetre. A hidrolízis és a kondenzáció gyakorlati jelentőségének 

megismerése. A személyes felelősség tudatosítása a függőséget okozó 

szerek használatában, a szülő, a család, a környezet szerepének 

bemutatása a függőségek megelőzésében. 

 

 

12. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/108 óra (Vegyész technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

Tematikai egységek 12. évfolyam Órakeret 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek – egyszerű és összetett funkciós csoport 10 óra 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 4 óra 

Biológiai jelentőségű anyagok 8 óra 

Műanyagok 3 óra 

Hidrogén 2 óra 

Halogének 8 óra 

Oxigéncsoport 7 óra 

Nitrogéncsoport 6 óra 

Széncsoport 8 óra 

Fémek 12 óra 
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Rendszerezés: az érettségi követelmények által előírt feladatok gyakorlása 4 óra 

Kötelező összesen: 72 óra 

Tematikai egység Oxigéntartalmú szerves vegyületek – egyszerű és 

összetett funkciós csoport 
Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek - egyszerű 

funkciós csoport 

Az egyszerű funkciós csoportok (hidroxil-, 

éter-, oxocsoport, karbonilcsoport) felismerése 

a konstitúciós képletben, az adott konstitúciójú 

vegyületek csoportba sorolása. 

Vegyületek csoportba sorolása a funkciós 

csoport szerint. 

Alkoholok 

Fogalom, elnevezés, rendűség, értékűség. 

Fontosabb alkoholok: metanol, etanol, glikol, 

glicerin. Fizikai, kémia tulajdonságok, 

előállítás, felhasználás, élettani hatásuk. A 

megismert anyagok jellemzőinek 

anyagszerkezeti magyarázata. 

A különböző alkoholok eltérő élettani 

hatása.  

Az alkoholfogyasztás károsító hatásainak 

megértése. A kockázatos, veszélyes 

viselkedések, függőségek okainak, 

elkerülésének, élethelyzetek megoldási 

lehetőségeinek felismerése. 

Fenolok 

Fogalma. A fenol polaritása, téralkata, fizikai 

és kémia tulajdonságai, felhasználása, élettani 

hatása. 

A tanultak alkalmazása a mindennapi 

jelenségek, információk értelmezésében 

Éterek 

Fogalom, csoportosítás, elnevezés. Funkciós 

csoportok, az oxocsoport polaritása. Fizikai 

tulajdonságok a dietil-éter példáján, 

viszonyításuk az alkánokéhoz és az 

alkoholokéhoz. Éterek előállítása, a dietil-éter 

felhasználása. 

A tanultak alkalmazása a mindennapi 

jelenségek, információk értelmezésében. 

Oxovegyületek 

Fogalom, csoportosítás, elnevezés. Fizikai 

tulajdonságok viszonyításuk az alkánokéhoz és 

az alkoholokéhoz. A formaldehid, az 

acetaldehid és az aceton kémia tulajdonságai, 

az eltérések magyarázata. Előállítás, 

felhasználás, élettani hatás. 

A tanultak alkalmazása a mindennapi 

jelenségek, információk értelmezésében. 

Az egyszerű oxovegyületek redoxi 

átalakításának értelmezése. A formaldehid, 

mint sejtméreg, baktériumölő hatása. Az 

aceton cukorbetegségben, alkoholizmusban 

betöltött szerepe. 

Karbonsavak 

Fogalmuk,csoportosításuk értékűség és 

szénlánc szerint, a telített, nyílt szénláncú 

monokarbonsavak általános képlete. Szabályos 

név, triviális név (hangyasav, ecetsav, vajsav, 

tereftálsav, palmitinsav, sztearinsav, oxálsav, 

olajsav, benzoesav), az egyszerűbb 

karbonsavmolekulák acilcsoportjának és 

savmaradékának elnevezése. Fizikai 

tulajdonságok és azok szerkezeti magyarázata, 

összehasonlításuk más vegyületcsoportokéval. 

Savi erősség. Kémiai tulajdonságok, a 

hangyasav speciális reakciói. Ecetsav 

Tudomány-történeti vonatkozásaikkal 

kapcsolatos információk értelmezése. 

Az oxidáció-redukció értelmezése az 

oxigéntartalmú szerves vegyületek 

csoportjai között, az energiamegmaradás 

elvének felismerése az élő rendszerekben is 
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előállítása. Előfordulásuk és felhasználásuk. 

Egyéb funkciós csoportot tartalmazó 

karbonsavak 

Tejsav, borkősav, szalicilsav, citromsav, 

piroszőlősav, palmitinsav, sztearinsav, oxálsav, 

olajsav, benzoesav, vajsav, tereftálsav. 

 

Az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és 

tudománytörténeti vonatkozásaikkal 

kapcsolatos információk. alkalmazása. 

Az oxidáció-redukció értelmezése az 

oxigéntartalmú szerves vegyületek 

csoportjai között, az energiamegmaradás 

elvének felismerése az élő rendszerekben 

is. 

Szent-Györgyi Albert 

A karbon-savak sói 

Elnevezésük, halmazállapotuk. A szappan 

tisztító hatása. Mosószerek, szappanok 

habzása. 

A mesterséges felületaktív anyagok és a 

vizek foszfátszennyeződése közötti 

kapcsolat megértése. Az ismeretek 

összekapcsolása a mindennapokban 

tapasztalt jelenségekkel, a mindennapi 

életet befolyásoló kémiai természetű 

jelenségek értelmezése. Környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

Észterek 

Csoportosítás az alkohollal kapcsolódó sav 

típusa szerint. 

Karbonsav-észterek 

Az egyszerűbb karbonsav-észterek elnevezése, 

fizikai tulajdonságok és azok összehasonlítása 

más vegyületcsoportokéval. Hidrolízis, 

előállítás, felhasználás. Viaszok és 

gyümölcsészterek. 

Zsírok, olajok (gliceridek) 

Fogalmuk, általános szerkezetük, 

halmazállapotuk, oldhatóságuk. Hidrolízisük 

(elszappanosítás), biológiai jelentőségük.  

Szervetlensav-észterek 

Foszfátészterek - biológiai szerep. 

Nitroglicerin - robbanóanyag, gyógyszer. 

Szulfátészterek - mosószer. 

Az észterek biológiai szerepe. 

Zsírok és olajok mint tartalék tápanyagok. 

A zsírok avasodása. 

Az észterekről tanultak alkalmazása a 

mindennapi jelenségek, információk 

értelmezésében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alkohol, fenol, éter, aldehid, keton, értékűség, alkoholok rendűsége. 

Karboxilcsoport, észtercsoport, szappan, felületaktív anyag, viasz, 

gyümölcsészter, lipid, zsír, olaj, aroma 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak felismerése, hogy a szénlánchoz egy- vagy két kötéssel kapcsolódó 

oxigén jelentősen megváltoztatja az anyag tulajdonságait, valamint hogy 

az oxidáltabb vegyület kisebb energiatartalmú. A személyes felelősség 

tudatosítása a függőséget okozó szerek használatában, a szülő, a család, a 

környezet szerepének bemutatása a függőségek megelőzésében. 

Néhány fontos biológiai funkció és fizikai-kémiai tulajdonság 

összefüggésének elemzése. Az ember megismerése és egészsége területén 

a kémiai elvek alkalmazása az egészség-megőrzéssel kapcsolatban. Az 

egyes tápanyagok helyes arányának felhasználása az egészséges 
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táplálkozási szokások kialakításához. Az oxidáció-redukció értelmezése 

az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportjai között, az 

energiamegmaradás elvének felismerése az élő rendszerekben is. Az 

ember felelőssége a mesterséges anyagok használatában és a környezetre 

gyakorolt hatása. 

 

 

Tematikai egység Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Aminok 

Funkciós csoport, elnevezés, értékűség, 

rendűség, az egyértékű, nyílt láncú alkil-

aminok homológ sorának általános képlete. 

Fizikai tulajdonságok és azok szerkezeti 

magyarázata. Forráspontok összehasonlítása. 

Kémiai reakciók. 

Az aminok mint festék és gyógyszeripari 

alapanyagok. 

Aminosavak 

Fogalom, csoportosítás, -aminosavak – 

szerkezet, kiralitás, konfiguráció, ikerionos 

szerkezet, amfoter jelleg, halmazállapot, 

polaritás, sav-bázis jelleg, előfordulás. 

Glicin: olvadáspontjának magyarázata, 

sósavval, nátrium-hidroxiddal való reakciója. 

Az -aminosavak, mint a fehérjék 

alapegységei. 

Savamidok 

Funkciós csoport, elnevezés, triviális nevek, 

anyagszerkezetük (delokalizált π-

elektronrendszer, a síkalkatú -váz). 

Halmazállapot, oldhatóság, az olvadáspontjuk 

halmazszerkezeti magyarázata. A 

hidrogénkötés erősségének viszonyítása a 

megfelelő moláris tömegű karbonsavakhoz. 

Savas hidrolízisük, sav-bázis tulajdonságaik. 

Előfordulásuk a nukleinsavakban és 

fehérjékben, természetes 

szénvegyületekben: koffein, penicillin, B12 

vitamin.  

Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

Piridin, pirimidin, pirrol, imidazol, purin 

Konstitúció, aromás elektronrendszer, 

polaritás. Fizikai tulajdonságok és azok 

összehasonlítása. Szubsztitúciós hajlam, sav-

bázis tulajdonságok. 

A piridint több vitamin, enzim, gyógyszer 

tartalmazza. 

A pirimidinszármazékok nukleotidalkotók. 

A purin és a porfirinváz (klorofill, 

hemoglobin). 

Az imidazol fehérjék oldalláncában játszott 

protonátvivő szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aminok értékűsége, rendűsége, -aminosavak, ikerionos szerkezet, 

amfotéria. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Látni, hogy a nitrogéntartalmú vegyületek fontos szerepet játszanak a 

mindennapi életben - energiaitalok, koffein, tein, nikotin. Tisztában lenni 

biológiai szerepükkel. Képet alkotni a gyógyszerek, drogok, hatóanyagok 

élettani, pszichikai hatásáról. A drogfogyasztás károsító hatásainak 

megértése. A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, 



1216 
 

elkerülésének, élethelyzetek megoldási lehetőségeinek felismerése. 

 

 

Tematikai egység Biológiai jelentőségű anyagok 
Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szénhidrátok 

Csoportosítás, összegképlet, funkciós 

csoportok, konstitúció, konformáció, gyűrűvé 

záródás. Fizikai tulajdonságok. Redukáló 

tulajdonság és annak magyarázata. Savas és 

enzimes hidrolízis. Fruktóz izomerizációja 

glükózzá. Előfordulás, jelentőség. 

Szerkezetük és tulajdonságaik közötti 

kapcsolat megértésének alapján biológiai 

szerepük indoklása. 

A szeszesitalok előállítási folyamatának 

rendszer szintű értelmezése. 

Fehérjék 

A fehérjék építőkövei, konstitúciójuk, 

térszerkezetük. Reakcióik, kimutatásuk, 

biológiai jelentőségük. 

A (bio)katalizátorok szerepének 

részecskeszintű magyarázata. A 

denaturáció következményeinek 

magyarázata élő szervezetekben. 

A biokatalizátorok, illetve a denaturáció 

szerepének felismerése egyes tejtermékek 

gyártási folyamatában. Az adalékanyagok 

felhasználásának értékelése és mérlegelése. 

Emil Fischer, Frederick Sanger. 

Nukleinsavak 

Ismeri a nukleinsavak hidrolízisének termékeit, 

a nukleotid szerkezetét, a polinukleotidlánc 

kialakulását, az DNS és RNS eltérését az 

alkotóelemek összetételében, a purin- és a 

pirimidinbázisok nevét; eltérést a 

polinukleotidláncok számában, 

konformációjában; a hidrogénkötéseket a 

láncban és a láncok között; a különbséget a 

biokémiai jelentőségben. 

Érti az alkotórészek kapcsolódását egy 

nukleotidban, a polinukleotidlánc sematikus 

jelölését. 

Tudja megállapítani a DNS komplementerlánc 

bázissorrendjét. 

Tudja alkalmazni a nukleinsavakról 

tanultakat a mindennapi jelenségek, 

információk (pl. a mutációk, a mutagén 

hatások) értelmezésében. 

DNS: a két lánc ellentétes irányítottsága; 

Watson és Crick. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, szénhidrát, izomerizáció, konfiguráció, konformáció, 

aminosav, peptidkötés, dipeptid, polieptid, fehérje, nukleinsav, biológiai 

információ. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés kapcsolata szempontjából az élelmiszerek 

kémiai összetételével és ezek biológiai hatásával kapcsolatos 

információkból következtetések levonása, néhány fontos biológiai funkció 

és fizikai-kémiai tulajdonság összefüggésének elemzése. Az ember 

megismerése és egészsége területén a kémiai elvek alkalmazása az 

egészség-megőrzéssel kapcsolatban. Az egyes tápanyagok helyes 
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arányának felhasználása az egészséges táplálkozási szokások 

kialakításához. 

 

 

Tematikai egység Műanyagok 
Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fogalom, csoportosítás. 

Természetes alapú, szintetikusan előállított, 

polimerizációs, polikondenzációs műanyagok. 

A tanultak alkalmazása a mindennapi 

jelenségek, információk értelmezésében: 

savas eső, hulladékfelhalmozódás, 

hulladékégetés és újrahasznosítás, allergén 

hatásuk 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műanyag, monomer, polimer, polimerizáció, polikondenzáció, szilikonok, 

fenoplasztok (bakelit), aminoplasztok, poliészterek (terilén), poliamidok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A műanyagok életciklusának követése. Az anyagtakarékosság 

fontosságának felismerése a műanyagok előállításának, felhasználásának 

és újrahasznosításának folyamatában. Annak indoklása, miért nem lehet 

minden műanyagot újrahasznosítani és annak belátása, miért fontos a 

tudatos, környezetre érzékeny fogyasztói magatartás. 

 

 

Tematikai egység Hidrogén 
Órakeret 

2 óra 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 
Fejlesztési követelmények 

Atomszerkezet, izotópok. A nehézvíz és annak 

szerepe. 

Molekulaszerkezet, polaritás, halmazszerkezet. 

Fizikai tulajdonságok, diffúziósebesség. 

Kémiai reakciók: oxigénnel (égés, durranógáz) 

és egyéb kovalens hidridek. Robbanáskor 

végbemenő láncreakciók, ezzel kapcsolatos 

katasztrófák. Kis elektronegativitású fémekkel 

szemben oxidálószer (ionos hidridek). 

Felhasználás: ammóniaszintézis, műanyag- és 

robbanószergyártás, margarin előállítása, 

rakéta hajtóanyaga. 

Előfordulása a világegyetemben és a Földön. 

Természetben előforduló vegyületei: víz, 

ammónia, szerves anyagok. 

Ipari és laboratóriumi előállítás. 

A hidrogén különleges tulajdonságainak és 

azok szerkezeti okainak megértése, 

alkalmazása a felhasználási módjainak 

magyarázatára. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, durranógáz, vízgáz, szintézis 

gáz, hidrid. 

A tematikai 

egység nevelési-

A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása 

közötti összefüggések megértése. 
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fejlesztési céljai 

 

 

Tematikai egység Halogének 
Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Fluor 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: 

legnagyobb elektronegativitás, legerősebb 

oxidálószer. Reakció hidrogénnel. Előfordulás: 

ásványokban, fogzománcban. 

Klór 

Fizikai tulajdonságok. Fizikai és kémiai 

oldódás megkülönböztetése. 

Kémia reakciók: vízzel, fémekkel (halosz = 

sóképzés), hidrogénnel, más halogenidekkel 

(standardpotenciáltól függően). 

Előállítás: ipari, laboratóriumi. Felhasználás: 

sósav, PVC-gyártás, vízfertőtlenítés (klórozott 

fenolszármazékok veszélye). Élettani hatás: 

mérgező. 

Hidrogén-klorid: 

Fizikai tulajdonságok. Vizes oldata: sósav. 

Maximális töménység. Kémiai reakció, illetve 

a reakció hiánya különböző fémek esetében. 

Előfordulás: gyomorsav-gyomorégés, 

háztartási sósav. 

Hipó: összetétele, felhasználása, vizes 

oldatának kémhatása, veszélyei. (Semmelweis 

Ignác: klórmeszes kézmosás.) 

Bróm 

Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai reakciók: telítetlen szénhidrogének 

kimutatása addíciós reakcióval. Élettani hatás: 

maró, nehezen gyógyuló sebeket okoz. 

Jód 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: 

hidrogénnel, fémekkel. Felhasználás: 

jódtinktúra. Előfordulás: tengeri élőlényekben, 

pajzsmirigyben (jódozott só). 

Hidrogén-halogenidek 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. 

A saverősség változása a csoportban – a kötés 

polaritása. 

A halogénelemek és vegyületeik 

molekulaszerkezete, polaritása, 

halmazszerkezete, valamint fizikai és 

kémiai tulajdonságai közötti összefüggések 

megértése, alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás kialakítása. 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetételével 

kapcsolatos feladatok. Az összetevők eltérő 

oldódásával összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. Légszennyező gázok 

kibocsátásával, különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás 

sóoldat, szublimáció, klór durranógáz. 

A tematikai 

egység nevelési-

A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő 

tulajdonságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok 
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fejlesztési céljai biztonságos használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik 

példáján. Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt anyagok 

is lehetnek mérgezők, minden a mennyiségen és a felhasználás módján 

múlik. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az 

elemek és azok vegyületei között. A hagyományos fényképezés alapjainak 

megértése. 

 

 

Tematikai egység Oxigéncsoport 
Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Oxigén 

Molekulaszerkezet: allotróp módosulat – a 

dioxigén és az ózon molekulaszerkezete. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

oxidok, hidroxidok, oxosavak képződése. 

Előállítás: iparban és laboratóriumban. 

Felhasználás: lángvágó, lélegeztetés, kohászat. 

A vízben oldott oxigén oldhatóságának 

hőmérsékletfüggése.  

Ózon 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

Sok anyaggal szemben nagy reakciókészség, 

bomlékony. 

Az ózon keletkezése és elbomlása, 

előfordulása. A magaslégköri ózonréteg 

szerepe, vékonyodásának oka és 

következményei. Élettani hatás: az ózon mint 

fertőtlenítőszer, a felszínközeli ózon mint 

veszélyes anyag (szmog, fénymásolók, 

lézernyomtatók). 

Az oxigéncsoport elemeinek és 

vegyületeiknek áttekintése, a szerkezet és 

tulajdonságok közötti kölcsönhatások 

megértése és alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás kialakítása. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. Légszennyező gázok 

kibocsátásával, különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 

Hidrogén-peroxid 

Molekulaszerkezet: alak, polaritás, 

halmazszerkezet. Fizikai tulajdonságai. Kémiai 

tulajdonság: bomlás - diszproporció, a 

bomlékonyság oka. Oxidálószer és 

redukálószer. Felhasználás: rakéta-üzemanyag, 

hajszőkítés, fertőtlenítés, víztisztítás (Hyperol). 

 

Kén 

Halmazszerkezet: allotróp módosulatok. 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

égése. Előfordulás: terméskén, kőolaj 

(kéntelenítésének környezetvédelmi 

jelentősége), vegyületek: szulfidok (pirit, 

galenit), szulfátok stb., fehérjékben. 

Felhasználás: növényvédő szerek, 

kénsavgyártás, a gumi vulkanizálása. 

Hidrogén-szulfid (kénhidrogén) 

A kén és egyes vegyületei gyakorlati 

jelentőségének megértése, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás kialakítása. 

Porkeverékek tömeg- és anyagmennyiség-

százalékos összetételével kapcsolatos 

feladatok. Az összetevők eltérő oldódásával 

összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 
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Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: sav-bázis 

és redoxi tulajdonságok. Élettani hatás: 

mérgező. Előfordulás: gyógyvizekben. 

Kén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: reakció vízzel. 

Előfordulás: fosszilis tüzelőanyagok 

égetésekor. Élettani hatás: mérgező. 

Felhasználása: boroshordók fertőtlenítése, 

kénsavgyártás. 

Kénessav 

Keletkezése: kén-dioxid és víz reakciójával: 

savas eső kialakulásának okai, káros hatásai. 

Szulfitok a borban. 

Kén-trioxid 

Molekulaszerkezet. Előállítás: kén-dioxidból. 

Kémiai reakció: vízzel kénsavvá alakul. 

Kénsav 

Molekulaszerkezet, halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: sav-

bázis, redoxi: fémekkel való reakció, 

passziválás, szenesítés. Kétértékű sav – 

savanyú só. Kénsavgyártás. Felhasználás: pl. 

akkumulátorok, nitrálóelegyek. 

Szulfátok  

A szulfát-ion elektronszerkezete, térszerkezete, 

glaubersó, gipsz, rézgálic, barit, timsó. 

veszteségek. Légszennyező gázok 

kibocsátásával, különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 

Nátrium-tioszulfát 

Reakciója jóddal - jodometria. Felhasználása 

fixírsóként. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz, 

savas eső, kétértékű sav. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. Az oxigén és 

a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek változatossága 

okainak megértése. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

 

 

Tematikai egység Nitrogéncsoport 
Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Nitrogén 

A nitrogén molekulaszerkezete, fizikai 

tulajdonságai. Kémiai tulajdonság: kis 

reakciókészség a legtöbb anyaggal szemben, 

reakció oxigénnel és hidrogénnel. Élettani 

A nitrogéncsoport elemeinek és 

vegyületeinek rövid áttekintése, a szerkezet 

és tulajdonságok közötti kölcsönhatások 

megértése és alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás kialakítása. 
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hatás: keszonbetegség. 

Ammónia 

Molekulaszerkezet: alak, kölcsönhatások a 

molekulák között. Fizikai tulajdonságok. 

Könnyen cseppfolyósítható. Kémiai 

tulajdonságok: sav-bázis reakciók – vízzel, 

savakkal. Előállítás: szintézis és körülményei, 

dinamikus egyensúly. Keletkezés: szerves 

anyagok bomlása. Felhasználás: pl. ipari hűtők, 

műtrágyagyártás, salétromsavgyártás. 

A nitrogén oxidjai 

NO keletkezése villámláskor és belső égésű 

motorokban. NO2 fizikai tulajdonságai, 

dimerizáció. Élettani hatások: értágító hatás, 

mérgező kipufogógázok, gépkocsi-katalizátor 

alkalmazása. Felhasználás: salétromsavgyártás. 

Salétromsav  

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: sav-bázis és redoxi. 

Választóvíz, királyvíz. Előállítás: a 

salétromsavgyártás lépései. 

Nitrátok 

A nitrát-ion elektronszerkezete, térszerkezete. 

A nitrátok oxidáló hatása. Felhasználás: 

ammónium-nitrát: pétisó; kálium-nitrát: 

puskapor, a nátrium-nitrát (chilei salétrom) és 

az ezüst-nitrát (lápisz, pokolkő) képlete. 

Műtrágyák és szerepük, valamint környezeti 

veszélyeik. Eutrofizáció, primőr termékek. 

A nitrogén körforgása a természetben, 

szennyvíztisztítás. Nitritek szerepe a 

tartósításban (pácsók). 

Porkeverékek tömeg- és anyagmennyiség-

százalékos összetételével kapcsolatos 

feladatok. Az összetevők eltérő oldódásával 

összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. Légszennyező gázok 

kibocsátásával, különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 

Foszfor 

Az allotróp módosulatok és összehasonlításuk. 

A gyufa régen és ma, Irinyi János. A foszfor 

használata a hadiiparban. 

Difoszfor-pentaoxid  

Kémiai tulajdonság: higroszkópos 

(szárítószer), vízzel való reakció dimerizáció.  

Foszforsav 

Molekula- és halmazszerkezet. Fizikai 

tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: reakció 

vízzel és NaOH-dal több lépésben, középerős, 

háromértékű sav – savanyú sók, foszfátok, 

hidrolízisük. Felhasználás: üdítőitalokban és 

rozsdaoldó szerekben. Élettani hatás. 

Foszfátok  

A foszfátion elektronszerkezete, térszerkezete, 

trisó felhasználása.  

A foszfor körforgása a természetben. 

A foszfor és egyes vegyületei gyakorlati 

jelentőségének megértése, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás kialakítása. 

Porkeverékek tömeg- és anyagmennyiség-

százalékos összetételével kapcsolatos 

feladatok. Az összetevők eltérő oldódásával 

összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. Légszennyező gázok 

kibocsátásával, különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 
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Műtrágyák, mosószerek, vízszennyezés – 

eutrofizáció. A fogak és a csontok 

felépítésében játszott szerepe. szolgáló szerves 

vegyületek  

Foszforeszkálás és fluoreszkálás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, 

legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének 

felismerése. Az anyagok természetben való körforgásának megértése. 

Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak 

megismerése és válaszkeresés a problémára. 

 

 

Tematikai egység Széncsoport 
Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szén 

A grafit, a gyémánt, a fullerének szerkezetének 

összehasonlítása. Fizikai tulajdonságok. 

Előfordulásuk, felhasználásuk. A természetes 

szenek keletkezése, felhasználásuk története, 

környezeti problémái. Mesterséges szenek: 

előállítás, adszorpció. 

Szén-monoxid 

Molekulaszerkezet: datív kötés, apoláris 

jellegének oka. Fizikai tulajdonságok. Kémiai 

tulajdonság: redukálószer – vasgyártás, égése. 

Keletkezése: széntartalmú anyagok tökéletlen 

égésekor. Élettani hatás: az életet veszélyeztető 

mérgező hatása konkrét példákon keresztül. 

Szén-dioxid 

Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok 

(szárazjég, szublimáció). Kémiai tulajdonság: 

vízben oldódás (fizikai és kémiai) – kémhatás. 

Környezetvédelmi probléma: az üvegházhatás 

fokozódása, klímaváltozás. Élettani hatása, 

kimutatása. 

Szénsav 

A szén-dioxid vizes oldata, savas kémhatás. 

(Jedlik Ányos – szikvíz.) 

Karbonátok és hidrogén-karbonátok 

A karbonát-ion elektronszerkezete és 

térszerkezete. Szóda, szódabikarbóna, mészkő, 

dolomit. 

A szén körforgása a természetben. 

A széncsoport két leggyakoribb elemének 

és vegyületeiknek ismerete, a szerkezetük 

és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése és alkalmazása, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás kialakítása. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. Légszennyező gázok 

kibocsátásával, különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 

Szilícium A szilícium és egyes vegyületei gyakorlati 
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Halmazszerkezet és fizikai tulajdonság: 

atomrács, félvezetők. Felhasználás: 

elektronika, mikrocsipüzem, ötvözet. 

Előfordulás: ásványok  

Szilikonok szerkezete, tulajdonságai, 

jelentősége napjainkban. Szilikon protézisek 

szerepe a testben (előnyök, hátrányok). 

Szilícium-dioxid  

Halmazszerkezet. Üveggyártás. Atomrácsból 

amorf szerkezet. Újrahasznosítás. 

Az üveg összetétele, felhasználása, a 

halmazszerkezetével összefüggő sajátságai 

(olvadás), kvarcüveg, óragyártás. 

Szilikonok elemi összetétele, a sziloxánkötést 

és kialakulása, szilikonolaj, -zsír, -gumi, 

tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázata. 

jelentőségének megértése, környezettudatos 

és egészségtudatos magatartás kialakítása. 

Porkeverékek tömeg- és anyagmennyiség-

százalékos összetételével kapcsolatos 

feladatok. Az összetevők eltérő oldódásával 

összefüggő számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag, 

szilikát, szilikon. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek 

megvizsgálása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele és 

tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A szén-

dioxid kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A földkérget 

felépítő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és szilikátok 

jelentőségének megértése. 

 

 

Tematikai egység Fémek 
Órakeret  

12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A fémek általános jellemzése 

A fémek előfordulása a természetben. 

Felfedezésük és előállításuk története. 

Szerepük, jelentőségük változása a történelmi 

korokban. A fémrács szerkezete és jellemzése. 

A fémek fizikai tulajdonságai: halmazállapot, 

olvadáspont, sűrűség (könnyű- és 

nehézfémek), megmunkálhatóság és ezek 

összefüggése a rácsszerkezettel, elektromos és 

hővezetés, szín és ezek okai. 

Ötvözetek: Az ötvözetek fogalma, szerkezetük. 

A fémek kémiai tulajdonságai. A korrózió és a 

korrózióvédelem.  

A fémek általános sajátosságainak 

ismerete, ezek okainak megértése. Fémek 

korrózióvédelme, környezettudatos 

magatartás kialakítása. 

Alkálifémek 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

redukálószerek, sóképzés, reakció vízzel. 

Előfordulás: vegyületeikben, természetes 

vizekben oldva, sóbányákban. Előállítás: 

Alkálifémek és földfémek hasonlóságai, 

illetve eltérő sajátságai okainak megértése, 

környezettudatos és egészségtudatos 

magatartás kialakítása. 
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olvadékelektrolízissel. 

Vegyületeik felhasználása: kősó, lúgkő, hipó, 

szóda, szódabikarbóna, trisó. 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetételével 

kapcsolatos feladatok. Az összetevők eltérő 

oldódásával összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek.  

Alkáliföldfémek 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

redukálószerek, sóképzés, reakció vízzel. 

Vegyületeik felhasználása az építőiparban: 

mészkő, égetett mész, oltott mész, gipsz. 

Élettani hatás: kalcium- és magnéziumionok 

szerepe a csontokban, izomműködésben. 

Jelentőség: a vízkeménység okai. A lágy és a 

kemény víz (esővíz, karsztvíz). A kemény víz 

káros hatásai a háztartásban és az iparban. 

Változó és állandó vízkeménység. A 

vízlágyítás módszerei: desztillálás, vegyszeres 

vízlágyítás, ioncserés vízlágyítás. Vízkőoldás: 

savakkal. 

Alumínium 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: 

passziválódás és védő oxidréteg, amfoter 

sajátság. Előfordulás: a földkéregben (bauxit, 

kriolit), agyagféleségek. Előállítás és 

felhasználás: bauxitból: kilúgozás, 

timföldgyártás, elektrolízis; példák a 

felhasználásra. A hazai alumíniumipar 

problémái, környezetszennyezés, 

újrahasznosítás. 

Az alumínium-ion feltételezett élettani hatása 

(Alzheimer-kór). 

Ón és ólom  

Elektronszerkezet. Fizikai tulajdonságok. 

Kémiai tulajdonságok: felületi védőréteg 

kialakulása levegőn. Reakcióik: oxigénnel, 

halogénekkel, az ón amfoter sajátsága. Mai és 

egykori felhasználásuk: akkumulátorokban, 

ötvöző anyagként, festékalapanyagként, 

nyomdaipar, forrasztóón. Az ólomvegyületek 

mérgező, környezetszennyező hatása. 

A p-mező fémei és vegyületeik 

tulajdonságainak megértése, ezek 

anyagszerkezeti magyarázata, 

környezettudatos és egészségtudatos 

magatartás kialakítása. 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetételével 

kapcsolatos feladatok. Az összetevők eltérő 

oldódásával összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. Különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 
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Vascsoport 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: 

rozsdásodás nedves levegőn, a rozsda 

szerkezete, a vas korrózióvédelme. A vaspor 

égése a csillagszóróban.  

Előállítás és felhasználás: vasgyártás. 

Fontosabb vasércek. A modern kohó felépítése, 

működése, a koksz szerepe, a salakképző 

szerepe. A redukciós egyenletek és a képződő 

nyersvas. Az ipari vas- és acélgyártás során 

felhasznált anyagokat, a folyamat legfontosabb 

lépéseit, és a termékeket, öntöttvas és acél, 

szerkezeti anyag (Fe), ötvözőanyag (Co, Ni). 

Vas biológiai jelentősége (növényekben, 

állatokban). Újrahasznosítás. 

Kobalt, nikkel 

A kobalt és a nikkel redoxi sajátságai 

(elektronegativitása, standardpotenciálja), 

passziválódása. 

A nikkel és a kobalt viselkedését levegőn, 

reakcióikat nemfémekkel, savakkal. 

A kobalttal és a nikkellel kapcsolatos egyszerű 

kísérletei, oxidációs szám, szín (hidratált Ni2+, 

Co2+, vízmentes Co2+). 

Ötvözőfémek. Nikkel élettani hatás: 

fémallergia, rákkeltő hatás. 

A d-mező fémeinek atomszerkezete és 

ebből adódó tulajdonságaik megértése. A 

vascsoport, a króm, a mangán, a volfrám és 

a titán fizikai tulajdonságai (sűrűség, 

keménység, olvadáspont, mágneses 

tulajdonság) és felhasználásuk közötti 

összefüggések megértése. 

Környezettudatos és egészségtudatos 

magatartás kialakítása. 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetételével 

kapcsolatos feladatok. Az összetevők eltérő 

oldódásával összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek.  

Réz 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: 

oxigénnel, nedves levegővel, savakkal. A réz 

felhasználása, ötvözetek: bronz, sárgaréz. 

Rézgálic  

Felhasználása permetezőszerként. A 

rézvegyületek élettani hatása: nyomelem, de 

nagyobb mennyiségben mérgező.  

Az arany és az ezüst 

Fizikai tulajdonságaik. 

Kémiai reakciók: nemesfémek, ezüst reakciója 

hidrogén-szulfiddal és salétromsavval. 

Választóvíz, királyvíz. Felhasználás, élettani 

hatás. 

Ezüst-halogenidek 

Kötéstípus, szín, vízoldékonyságuk, bomlásuk, 

a papíralapú fényképezés alapja. 

Ezüstkomplexek képződése, jelentősége az 

analitikában, argentometria. 

A rézcsoport és a platina felhasználási 

módjainak magyarázata a tulajdonságaik 

alapján. 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetételével 

kapcsolatos feladatok. Az összetevők eltérő 

oldódásával összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. Különféle mérgező anyagok 

egészségügyi határértékeivel kapcsolatos 

számítások. 

Cink 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: égés, 

reakció kénnel, savakkal, lúgokkal. 

Felhasználás: korrózióvédő bevonat 

(horganyzott bádog). Ötvöző anyag. ZnO: 

A cinkcsoport elemei és vegyületeik 

felhasználásának magyarázata a 

sajátosságaik alapján. Környezettudatos és 

egészségtudatos magatartás kialakítása. 
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fehér festék. 

Élettani hatás: mikroelem enzimekben, de nagy 

mennyiségben mérgező. 

Higany 

Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságai: 

általában kevéssé reakcióképes, kénnel higany-

szulfid, jóddal higany-jodid keletkezik. 

Ötvözetei: amalgámok. Élettani hatás: gőze, 

vízoldható vegyületei mérgezők. Felhasználás: 

régen hőmérők, vérnyomásmérők, amalgám 

fogtömés. Veszélyes hulladék, szelektív 

gyűjtés. 

Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és 

anyagmennyiség-százalékos összetételével 

kapcsolatos feladatok. Az összetevők eltérő 

oldódásával összefüggő számítások. 

Vegyipari folyamatokra vonatkozó 

számítások, kitermelési százalékok és 

veszteségek. 

Egyéb átmenetifém-vegyületek 

Kálium-permanganát (hipermangán, KMnO4) 

Tulajdonságai: színe, halmazállapota, 

vízoldhatósága, redoxi sajátsága, termikus 

bontása. 

Fertőtlenítés, oxidálószer. Alkalmazza a 

kálium-permanganátról tanultakat a 

mindennapi jelenségek, információk 

értelmezésében. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem. Redukálószer, lángfestés, 

olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, ioncserélő. Amfoter 

anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa. Nemesfém, érc, nyomelem, 

amalgám, ötvözet, környezeti veszély. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő 

tulajdonságaik okainak megértése. A fémek eltérő értékének magyarázata 

az előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és felhasználási módjaikkal. 

Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a 

vízlágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes kezelése a 

hétköznapokban. 

Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A 

vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok 

felismerése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa okainak és 

következményeinek megértése. 

A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai 

közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az ötvözetek sokrétű 

felhasználásának megértése. A nehézfém-vegyületek élettani hatásainak, 

környezeti veszélyeinek tudatosítása.  

 

 

Tematikai egység Rendszerezés: az érettségi követelmények által előírt 

feladatok gyakorlása 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
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A kémia érettségi feladattípusai. 

A kémia érettségi követelményeiben szereplő 

feladatok. 

A kémia érettségi követelményei által 

aktuálisan előírt feladattípusok ismétlése és 

gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A feladatokhoz kapcsolódó összes fontos fogalom. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kémia tantárgy tanulása során elsajátított ismeretek, készségek és 

képességek alkalmazása, komplex tudássá szintetizálása az érettségi 

típusú feladatok megoldásakor. A problémamegoldás lépéseinek 

gyakorlása konkrét kémiai tárgyú feladatok vonatkozásában. 

 

 

13. évfolyam/heti 2 óra/31 hét/62 óra (Vegyész technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

Fejlesztési követelmények 

A tantárgy tananyag mélysége igazodik a tantárgyat választó diákok vizsgaigényeihez, hogy 

közép, vagy emelt szintre adják be vizsgajelentkezésüket. 

A témakörök tananyagtartalma megfelel a hatályos érettségi követelménynek. 

A vizsgázók legyenek képesek a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket 

összetett élethelyzetekben alkalmazni. Ezzel kapcsolatos elvárások: 

Tudjanak alapvető matematikai ismeretek alkalmazni, egyszerű kémiai számítási feladatot 

megoldani. 

Legyen képes megfigyelések, összehasonlítások, egyszerű kísérletek, mérések végrehajtására 

és eredményeik értelmezése (a kísérlet jellemzőinek ismerete, kísérleti paraméterek 

változtatása). 

Tudjon adatokat, ábrákat kiegészíteni, adatsorokat, ábrákat (köztük diagramok, grafikonok) 

elemezni, adatokat leolvasni. 

Értse a mérések tulajdonságait: empirikus, kísérleti, hitelesíthető, reprodukálható. 

Tudjon elméleteket, törvényeket megfogalmazni, vizsgálni; azonosítsa a téves információkat. 

Ismerje és alkalmazza a természettudományos érvelés alapelveit: feltevés megfogalmazása, 

információk forrásainak jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek 

felsorakoztatása, bizonyítékok elemzése, következtetés levonása. 

Tudja összekapcsolni a kémiai ismereteit a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, tudja 

értelmezni a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségeket. 

Értelmezze az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémákat 

(környezetvédelem, energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari 

technológiák stb.), ismerjen fel benne egyszerűbb logikai összefüggéseket. 

Tudja az SI mértékrendszert és a kémiai jelölésrendszert szakszerűen használni. 

Legyen képes szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotásra, szövegértelmezésre. 

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

 az ismeretanyag belső összefüggései és az egyes témakörök közötti kapcsolatok 

felismerése, 

 a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása, 

 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai 

számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása. 

Ismeretanyagok 

 

1. témakör 

Kémiai számítások   középszint esetén 40 óra/emelt szint esetén 32 óra 
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Az anyagmennyiség 

A moláris atomtömeg kapcsolata a relatív atom- és molekulatömeggel. Avogadro-állandó 

ismerete és felhasználása, tudja számolni a relatív atomtömeget az izotópok relatív 

atomtömegéből és előfordulási arányából. Ismerje a részecskeszám, a térfogat és az 

anyagmennyiség közti összefüggéseket. 

 

Gázok  

Gáztörvények, gázelegyek, összetételek és kapcsolódó számítások 

Avogadro törvényének ismerete és alkalmazása. Gázok moláris térfogata; a moláris 

gáztérfogat jele, mértékegysége, értéke standard légköri nyomáson, 25 °C-on. Tudja számolni 

a gázok sűrűségét,  gázok relatív sűrűségét, alkalmazza az ideális gázok állapotegyenletét, a 

kémiai számításokban az átlagos moláris tömeg és a gázelegyek összetétele közötti 

kapcsolatokkal. 

Oldatok, elegyek, keverékek  

Oldatok, oldatösszetételek és kapcsolódó számítások 

Ismerje a keverékek összetételét, továbbá a tömegszázalékot, térfogatszázalékot, 

anyagmennyiségszázalékot (mólszázalék); anyagmennyiség-koncentrációt, ismerje és 

alkalmazza az oldhatóság megadását tömegszázalékban és 100 g oldószerre vonatkoztatva. 

Használja helyesen a következő összefüggéseket: tömegtört, térfogattört, anyagmennyiségtört 

(móltört), tömegkoncentráció. Tudja átszámítani a kétféle oldhatósági adatot. 

Tudjon számításokat végezni a tömegszázalékkal, illetve tömegtörttel kapcsolatos 

összefüggéssel a folyadékelegyek, porkeverékek és gázelegyek összetételével kapcsolatban; a 

térfogatszázalékkal, illetve térfogattörttel kapcsolatos összefüggést gáz- és 

folyadékelegyekkel kapcsolatos számításokban; folyadékelegyeknél ismerje és alkalmazza a 

térfogati kontrakciót.   

Az anyagmennyiség-százalékkal, illetve törttel kapcsolatos összefüggést gázelegyek, 

porkeverékek és oldatok összetételével kapcsolatban is tudja használni. 

A tömegkoncentrációval kapcsolatos összefüggést az oldatok készítésével és egyéb, 

oldatokkal kapcsolatos feladatok megoldásánál is alkalmazza. 

Az oldhatósági adatokat az oldhatóság hőmérsékletfüggésével kapcsolatos feladatokban, 

kristályvízmentes és kristályvizes sók esetén helyesen használja. 

Ismerje a számítási elvét az oldatkészítési lehetőségeknek: vízmentes anyagból és 

oldószerből, hígítással, töményítéssel, keveréssel, kristályvíztartalmú anyagból. 

 

 

Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban  

Szerves vegyületcsoportok jellemző izomériái, kapcsolódó sztöchiometriai számítások 

Összegképlet, a tapasztalati és a molekulaképlet közötti különbség ismerete. 

Tudja  alkalmazni az összegképlet és a tömegszázalékos összetétel kapcsolatát a kémiai 

számításokban, meghatározni a molekulaképletet a tömegszázalékos összetétel és a moláris 

tömeg ismeretében.   

Sztöchiometria  

Nemfémes elemek jellemzői, reakcióik, kapcsolódó sztöchiometriai számítások 

Fémes elemek jellemzői, reakcióik, kapcsolódó sztöchiometriai számítások, korrózió és 

korrózióvédelem 

Szerves vegyületcsoportok jellemző reakciói, kapcsolódó sztöchiometriai számítások 

Ismerje a kémiai egyenlet jelentéseit, ez alapján számolás sztöchiometriai számításokban, 

termelési százalék, szennyezettség.  

Tudjon meghatározni porkeverékek és gázelegyek összetételét, szerves és szervetlen 

vegyületek összetételének (képletének) meghatározását a reakcióegyenlet alapján.  
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Termokémia  

A reakcióhő és a képződéshő fogalma, Hess tétele, kötési energia, rácsenergia, hidratációs 

energia, ionizációs energia, elektronaffinitás ismerete és felhasználása számításokban. 

Tudja meghatározni a reakcióhőt a képződéshőkből, használni a reakcióhőt az egyszerű 

sztöchiometriai számításokban. Használja a kötési energiát, a rácsenergiát, a hidratációs 

energiát, az ionizációs energiát és az elektronaffinitás adatokat reakcióhő és képződéshő 

kiszámításánál. Tudja meghatározni a reakcióhőt, a képződéshőt egyszerű körfolyamat 

segítségével.  

Kémiai egyensúly  

Egyensúlyi koncentráció és kiindulási koncentráció közötti különbség ismerete, tudja 

kiszámítani az egyensúlyi állandót az egyensúlyi koncentrációkból, alkalmazni az egyensúlyi 

koncentráció és a kiindulási koncentráció, valamint az átalakulási százalék közti kapcsolatot. 

Kémhatás  

Sav-bázis reakciók és kapcsolódó számítások 

pH, vízionszorzat, Ks, Kb, disszociációfok, ismerete és alkalmazása. Az egész számú pH és 

az erős savak és bázisok vizes oldatának [H+]-ja és [OH-]-ja közötti kapcsolatot a kémiai 

számításokban.  

A pH-val kapcsolatos egyszerű számításokat erős és gyenge savak, illetve bázisok esetén, a 

közömbösítési reakciók alapján történő sztöchiometriai számítások.  

A sav–bázis titrálással kapcsolatos feladatokat; a különböző pH-jú erős sav-, illetve 

lúgoldatok összekeverésével kapcsolatos egyszerű számítások. 

Elektrokémia és kapcsolódó számítások 

Értse és tudja felhasználni a következő fogalmakat: standardpotenciál, elektromotoros erő, 

elektrolízis, Faraday-törvények. Tudja kiszámítani az elektromotoros erőt 

standardpotenciálokból, illetve fordítva. Alkalmazza az elektrolízis tanult, illetve megadott 

elektródfolyamatait egyszerű sztöchiometriai számításokban. Értse és alkalmazza az 

elektrokémiai ismereteket (redoxi folyamatok irányának becslése) a sztöchiometriai 

számításokban, a feladatban megadott, illetve a tanultakból kikövetkeztethető 

elektródfolyamatokat egyszerű sztöchiometriai számításokban. Használja helyesen a Faraday-

törvényeket a sztöchiometriai számításokban tanult, illetve megadott elektródfolyamatok 

esetén. 

A szerves molekulák szerkezete 

Szerves vegyületcsoportok jellemző izomériái, kapcsolódó sztöchiometriai számítások 

Ismerje és értse a következő fogalmakat: konstitúció, konfiguráció, konformáció, 

konformerek, az etán és a ciklohexán konformációit, az ekvatoriális és az axiális 

ligandumokat. Tudja megszerkeszteni molekulák konstitúciós képletét, felírni adott 

molekulaképletű vegyületek konstitúciós izomerjeit. 

Értse és alkalmazza az izoméria fogalmát, az izoméria típusait, konstitúciós izomériát, 

térizomériát (sztereoizoméria). Ismerje és értse a geometriai (cisz-transz) izoméria fogalmát, 

kialakulásának feltételeit, optikai izomériát, kiralitás fogalmát, a kiralitás feltételét, a 

kiralitáscentrumot. Ismerje fel az enantiomerpárt, diasztereomerpárt, és tudja ezek fogalmát. 

 

2. témakör          10 

óra 

Az írásbeli érettségi feladattípusainak gyakorlása. 

Egyszerű választás 

Esettanulmány problémafeladat (egy kémiai tárgyú szöveg (pl. újságcikk) értelmezése, és a 

hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása) 

Elemző feladatok (kísérletelemzés, táblázatok, illetve diagramok elemzése, anyagok 

összehasonlítása, a jelenségek magyarázata stb. rövid szövegalkotási feladat formájában) 
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Négyféle asszociáció 

Táblázatkiegészítés 

Diagramok készítése, grafikonok elemzése 

 

3. témakör     középszint esetén 6 óra/emelt szint esetén 14 

óra 

Emelt szintű vagy közép szintű kémia érettségihez tartozó kísérletek elvégzése és 

értelmezése. 

Általános kémiai kísérletek 

Szervetlen kémiai kísérletek 

Szerves kémiai kísérletek 

 

4. témakör          6 óra 

Év végi ismétlés            

 

Komplex természettudomány 
A tantárgy célja, feladata 

 

A tantárgy helyi tanterve tudományterületenként, évfolyamonként, szakonként 

 

Biológia  

9. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Vegyész, a Szoftverfejlesztő-és tesztelő, a  Gépgyártás-

technológiai, a Mechatronikai és a Műanyag-feldolgozó technikus) 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk 

keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő 

rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez 

fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A 

csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését 

és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az 

elvégzett megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 
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egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek 

leírása gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő 

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, 

az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a 

biológia tanulásának is feladata.  

 

Célok és feladatok 

A tantárgy tanításának kerettantervben rögzített általános céljai mellett kiemelten kezeljük a 

következőket: 

a tanulók biológiai ismeretei elősegítsék a vegyész, a szoftverfejlesztő-és tesztelő, a  

gépgyártás-technológiai, a mechatronikai és a műanyag-feldolgozó technikus képzés szakmai 

tárgyainak elsajátítását  

 

 
Témakör Óraszám 

1. 

Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi szervezet felépítése és működése: I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

 

8 óra 

2. 
Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi szervezet felépítése és működése: II. Anyagforgalom 
16 óra 

3. 
Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi szervezet felépítése és működése: III. Érzékelés, szabályozás 
18 óra 

4. 
Az ember szervezete és egészsége 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
10 óra 

5. 
Az ember szervezete és egészsége 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 
13 óra 

6. 
Az ember szervezete és egészsége 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 
7 óra 

 Összesen: 72 óra 
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Témakör 
Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

Óraszám 

8 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai 

szerint 

 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai 

jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr három fő 

rétegének megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő 

vázizomzat együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a 

végtagok főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, 

egészségtani vonatkozások 

 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

Fogalmak emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, 

fejváz, törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, 

sportsérülések 

Javasolt 

tevékenységek 
 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek 

és a mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének 

összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések 

levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése, 

makettek készítése 

 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának 

megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk 

gyakorlati bemutatása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az 

egyéni adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek 

sokféleségét;  

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza 

az ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 
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 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, 

ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, 

értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében. 

 

 

 

Témakör Az emberi szervezet felépítése és működése: II. Anyagforgalom 
Óraszám 

16 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a 

fontosabb élettani funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az 

egészséges táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének 

fejlesztése 

 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a 

gyakoribb betegségeinek elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet 

homeosztázisában, a húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés 

elvének és alkalmazási módjának megismerése 

Fogalmak bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, 

magas vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 

Javasolt 

tevékenységek 
 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet 

elvégzése  

 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. 

vérnyomásmérés, pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 

 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb 

mérések elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, 

vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói 

prezentációk során, érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 

 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, 

összefoglaló esetleírások elemzése 
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Tanulási 

eredmények 
 A tanuló a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének 

elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi 

működésének biológiai alapjait. 

 

 

Témakör Emberi szervezet felépítése és működése – III. Érzékelés, 

szabályozás 

 

Óraszám 

18 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a 

leggyakoribb érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési 

lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a 

mellékvese, a hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak 

elemzése 

 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét 

példákon keresztül (pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a 

vércukorszint és a vér ozmotikus koncentrációjának szabályozása) 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk 

alapján, a fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos 

cikkek elemzése, a betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére 

irányuló egyéni cselekvési lehetőségek számbavétele 

Fogalmak mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, 

középső, belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, 

mellékvese, pajzsmirigy, központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, 

immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, 

fertőzés, járvány 

Javasolt 

tevékenységek 
 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata 

(kétpontküszöb-térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás 

megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, 

vércukorszint-szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, 

animációk és/vagy ábrák alapján 
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 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a 

megelőzési, védekezési módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya 

miatt kialakuló betegségekről 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet információs rendszerének biológiai alapjait. 

 

Témakör Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 
Óraszám 

10 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, 

a főbb hormonok és hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai 

szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi 

szervek) megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a 

szexualitás egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak 

megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek 

megelőzési módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak 

áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és 

elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti 

jeleinek megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének 

értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a 

folyamatok anatómiai és időbeli elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, 

működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a 

jellegzetes élettani és pszichikai változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító 

családi és társadalmi hatások megbeszélése 
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 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb 

formáinak áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének 

megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb 

formák bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati 

lehetőségek áttekintése 

Fogalmak nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, 

petefészek, petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, 

magzat, fogamzás és fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, 

ösztrogén, HCG, veleszületett rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

Javasolt 

tevékenységek 
 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat 

összehasonlító táblázat készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, 

animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, 

petefészek, here, ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk 

keresése és értelmezése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és 

elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában 

vagy védőnői előadás során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy 

tanulói kiselőadások formájában 

Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés 

folyamatairól és a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a 

másodlagos nemi jellegeket és azok kialakulási folyamatát, ismereteit 

összekapcsolja a szaporító szervrendszer egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás 

párkapcsolattal és tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre 

szabott, orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének 

szakaszait, értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért 

változik a szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési 

szakaszok egészségvédelmi szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a 

rendszerben. 
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Témakör 
A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot 

összefüggése 

Óraszám 

13 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak 

elemzése az állatok viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós 

megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli 

változások (vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és 

megkülönböztetése, a legális stresszoldás melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét 

esetre (probléma megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) 

egészségmegőrző program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos 

applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak 

értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és 

emlékezési folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű 

működésekben játszott szerepük értékelése 

 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, 

hogy a halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek 

(neokortex) a kognitív funkciókban van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség 

lehetséges okainak és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, 

egyes agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő 

kockázatok, következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, 

agykéreg, szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, 

emlékezés, érzelmek, drog, függőség 

Javasolt 

tevékenységek 
 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy 

filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, 

megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható 

mintázatok (idő, tér és cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató 

tudományos ismerettejesztő előadások, filmek megtekintése, közös 

megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 
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Tanulási 

eredmények 
 A tanuló a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, 

felismeri a tartós stressz egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt 

elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket 

meghatározó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján 

megtervezi az egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza 

azokat a tanulás és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk 

feldolgozásával, a tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási 

képesség jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a 

függőségekre vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

 

 

Témakör Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 
Óraszám 

7 óra 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

 Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes 

módszereinek és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának 

megértése (példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok 

mérlegelésén alapuló elfogadása 

 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, 

kialakulásuk csökkentésének megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi 

ellátások (házi-, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének 

megértése 

 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az 

igénybevétellel kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, 

a népességre kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb 

népbetegségek életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló 

életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és 

mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő 

kivitelezése szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 
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 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, 

hogy a halál nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, 

ha az elsősegélynyújtó haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és 

gyakorlati alkalmazása 

 A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és 

alkalmazásának gyakorlati elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak 

megismerése, alkalmazásuk képességének megszerzése 

 Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati 

elsajátítása 

 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának 

megismerése 

 Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések 

alapvető ellátási teendőinek megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők 

megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, 

betegjogok, népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, 

defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, 

ficam, égési sérülések fokozatai, mérgezések típusai 

Javasolt 

tevékenységek 
 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, 

értelmezése, elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) 

elvégzése, érvelés a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti 

összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás 

megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében 

szakemberek előadásai a betegellátás fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és 

diagnosztikai jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos 

gyakorlatok elvégzése 

 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása 

Tanulási 

eredmények 
 A tanuló ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, 

lényegét, értékeli ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz 

fordulás módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 
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 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések 

elkerülésének lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, 

allergia, asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek 

alkalmazásával képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, 

segítséget (szükség esetén mentőt) hívni, valamint elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi 

elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel 

kialakításában és az elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló 

eszközökkel (vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében 

vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos 

applikációkat; 

 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), 

képes félautomata defibrillátor alkalmazására. 

 

 

Földrajz  

9. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Szoftverfejlesztő-és tesztelő, Környezetvédelmi 

technikus) 

Tantárgy: Komplex természettudomány-Földrajzi tartalom 

Szakma: Környezetvédelmi technikus; Szoftverfejlesztő-és tesztelő 

Keretantervi alapja: A gimnáziumok 9. évfolyama számára készített 

kerettanterv. 

Bevezetés kezdete: 2020. szeptember 1. 

Óraszámok 

évfolyamonként/csoportonként 

9. évfolyam /heti 2 óra/ összesen 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

A javasolt óraszámok az összefoglalásra és értékelésre fordítandó időkeretet is tartalmazzák.  

Témakör neve Javasolt óraszám 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 8 

A kőzetburok 10 

A légkör 10 

A vízburok 9 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 10 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 7 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 9 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 9 

Összes óraszám 72 
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A tantárgyrész helyi tanterve a gimnáziumi kerettanterv adaptálásával készült, figyelembe 

véve a rendelkezésre álló óraszámot, a választott tankönyv tananyag-tartalmát és az adott 

szakma képzési kimeneti követelményrendszerét. 

 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait 

– a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, 

ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. 

Ezen interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és 

társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban 

feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék 

Földünk mint egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi 

lényként él, létezése és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti 

ennek a rendszernek az egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője 

szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és 

társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának 

természeti és társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. 

Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság 

kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek 

önmaguk is részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való 

tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A 

földrajz a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 

szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind 

pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex 

problémáinak megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási 

hagyományok újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk 

közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a 

leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos 

keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk 

alkalmazását lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi 

megfigyeléseken, tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán 

leírja a jelenséget, hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-

környezeti és a társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein 

túlmutatva értékelésre, problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 

gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, 

valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az 

információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a 

felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a 

környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető 

jövő, a fenntartható környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák 

felismertetése, a már észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges 

megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért 

felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.  
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A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a 

térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a 

tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan 

formálja a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak 

globális folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan 

befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a 

nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk 

nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a 

földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és 

elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és 

lehetséges természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a 

földrajzoktatás hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek 

ütköztetésére épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire 

fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá 

a logikus érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, 

vallásföldrajzi és etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a 

toleráns és etikus, egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 

gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell 

járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a 

digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy 

elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, 

támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás 

képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, 

gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és 

összegyűjtésére a valós térben (például terepen) csakúgy, mint különböző 

információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, 

forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 

egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 

tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 

kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 

értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 

nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 

digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a 

digitális térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi 

összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett 

fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a 

tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett 
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kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának 

képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 

földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 

gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 

modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 

azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi 

folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. 

Előtérbe kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás 

fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az 

alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb 

megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 

kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 

lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 

alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 

módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ 

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 

hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, 

a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 

gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 

munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a 

vállalkozói kompetencia fejlődésére. 

 

A 9. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, 

kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi, 

természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva 

a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, 

építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból 

megszerezhető információkra. 

A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok 

közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet, 

valamint a geoszférák természeti folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és 

megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába állítva a folyamatok összefüggéseinek és 

hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi eredetű veszélyek és kockázatok 

felismerését, illetve a természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok közti 
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kapcsolatok feltárását. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az egész bolygónk 

jövőjét meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra visszavezethető 

problémák, veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind nagyobb mértékű 

fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú feldolgozása, 

illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának felismertetése. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása 

során elsajátított földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti 

kapcsolatok bemutatását. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, 

utazások stb.) megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított 

készségek, képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.  

A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a 

tanuló pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú 

felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok 

befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és társadalmi környezetben, 

illetve földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik 

abban, hogy a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és 

környezeti kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a 

tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás, a 

tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.  

A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős 

döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény 

arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit. 

A 9. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek 

bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a 

geoszférák jellemzőinek, törvényszerűségeinek és változásainak, valamint az ember 

geoszférákat befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek megismerésén keresztül a 

rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos 

és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 10. 

évfolyamos földrajz tananyag témaköreinek feldolgozása során a tanuló:  

földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer 

fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg; 

feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző 

szempontok alapján rendszerezi azokat; 

földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket 

értelmezi; 

megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel; 

önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi 

tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek 

megfelelően a tanuló:  

céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális 

információforrásokat és adatbázisokat; 

adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;  

földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban; 

megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal, országokkal 

kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz fel; 

közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez; 
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digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat, 

törvényszerűségeket, összefüggéseket. 

 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos és 

digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a 

Naprendszerben; 

ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, 

összefüggéseit; 

értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és 

légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint a 

segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló és 

szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése 

A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy 

csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális 

kompetencia és a szociális készségek fejlesztése 

A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és 

műholdfelvételek alkalmazásával 

A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a 

rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és szintetizáló 

gondolkodás fejlesztése 

A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az 

értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése 

A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei 

A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi 

jellemvonásainak kiemelésével 

A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei 

Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás 

FOGALMAK 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), 

Jupiter-típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, 

napenergia, helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok 

alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában 
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Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek 

tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek 

segítségével  

Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, vizualizációk 

tanulmányozása 

Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól 

A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése 

Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában 

A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) időszámítási 

feladatok megoldása 

Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására 

TÉMAKÖR: A kőzetburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között; 

ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit, tér- 

és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 

érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, terhelhetősége 

közti összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a 

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait; 

felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és 

mindennapi életben való hasznosítására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló és 

szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével a 

földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos, 

fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése 

A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az 

ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató 

forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő 

gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése 

A Föld felépítésének törvényszerűségei 

Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés), 

összefüggéseik 

A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus 

energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek) 

Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, a 

bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 

FOGALMAK 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés, 

vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, 

kőzetburok, mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, 
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cunami, ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, 

mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Dél-

amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), 

Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, 

Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer; 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről 

Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, 

vulkánkitöréskor, cunami esetén? 

A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése 

Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről 

Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az 

Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén 

Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás készítése 

az egyes kőzetekhez 

A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd 

csoportosítása a tanult szempontok alapján 

Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok, 

kockázatok és veszélyek témakörében 

Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a 

lemeztektonikával kapcsolatban 

Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek 

megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése 

TÉMAKÖR: A légkör 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben bekövetkező 

változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a 

lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja 

ezeket az időjárás alakulásával; 

időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;  

felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni; 

a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt 

fogalmaz meg a témával összefüggésben; 

magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a 

rendszerben való gondolkodás fejlesztése  

Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a digitális 

kompetencia fejlesztése 

A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok 

szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése  



1248 
 

Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és 

alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi 

felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a 

felelős döntéshozatal fejlesztése 

Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, 

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a szövegértési, 

kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése 

A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  

Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: 

ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok) 

A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

Földi légkörzés, monszunszelek 

A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők, 

éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények 

Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási 

stratégiák 

FOGALMAK 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, 

melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, 

időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, 

monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online 

adatok felhasználásával  

Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós 

adatokból dolgozó vizualizáció tanulmányozásával 

Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése 

Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok 

ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése 

Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online 

forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán 

Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak 

hasznosítása a mindennapi életben 

Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben 

Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése 

A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen 

Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális 

problémáival kapcsolatban 

Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel 

TÉMAKÖR: A vízburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és minőségi 

viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 
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igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és gazdasági 

vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, védelmének 

szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható 

következményekkel; 

tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és 

éghajlatváltozás rendszerében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának 

erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése  

A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok 

szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek 

igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kapcsán 

a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői  

A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és 

minőségi védelme 

FOGALMAK 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, 

belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, 

tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, 

ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, 

Karib (Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-

tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-

tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, 

Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó, 

Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom 

kiszámítása – víztakarékossági javaslatok megfogalmazása 

A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése, 

reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása 

gondolattérkép elkészítésével 

Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, a 

program lebonyolítása 

Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése  
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A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények 

értelmezése 

Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a 

vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 

Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának 

összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása 

TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének egyes 

elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 

összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági 

jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait; 

bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző 

felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, 

felszíni és felszín alatti formakincset. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve 

példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági 

következményeit, összefüggéseit;  

felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák 

fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a 

rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás fejlesztése 

A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli 

szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

reális értékelésének kialakítása 

Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe történő 

illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának 

tükrében 

A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 

A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 

Az ember felszínformáló tevékenysége 

Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 

Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége 

A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai, 

függőleges övezetességű területek 

A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi övezetekben 

FOGALMAK 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás, 

zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, 

turzás, lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem, 
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villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár, 

hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer 

alkalmazásával 

Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet 

felhasználásával 

Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus 

elemekkel vagy online interaktív tervezővel 

A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok 

összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel 

Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása 

Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem 

fontosságának igazolása 

Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának 

megfigyelésére 

Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti és 

turisztikai jelentőségéről 

A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy 

képzeletbeli földrészen 

A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek 

éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján  

Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása 

csoportmunkában 

Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása 

A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus 

kialakítása 

Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek 

Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése 

TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és 

következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző folyamataival 

és problémáival; 

különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, 

bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint demográfiai 

folyamatokat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst, 

országot, országcsoportot.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, 

valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a 

vitakultúra fejlesztése 



1252 
 

A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel 

társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 

A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás, 

migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása 

A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális 

globalizáció földrajzi összefüggései 

A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város 

kapcsolatrendszerének bemutatása 

A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális 

problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása  

A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás 

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése 

Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős és 

tényeken alapuló véleményalkotás 

FOGALMAK  

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, 

korfa, korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros 

(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország 

demográfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása  

Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái 

segítségével 

Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes 

alkalmazások segítségével 

Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás, 

városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás 

eredményének bemutatása 

Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási és 

kulturális sokszínűségének bemutatására 

Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a 

vélemények rendszerezése csoportmunkában 

A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok 

megfogalmazása a település fejlesztésére  

A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása 

városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával 

TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti, 

gazdasági, környezetvédelmi kihívásait; felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk okait, és 

javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 
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rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok 

kölcsönhatásait; 

a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és 

társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit, bemutatja 

mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit; 

megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és 

nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a 

nemzetközi összefogás szükségességét; 

értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz 

meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák 

társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre 

gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a 

termelésben és a fogyasztásban; 

megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés 

példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti 

szempontokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben 

történő gondolkodás fejlesztése 

A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok 

kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás fejlesztése 

A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének 

kialakítása és fejlesztése 

A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális 

szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való felkészülés 

és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése 

A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és 

társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük lehetséges 

módjai és azok nehézségei 

Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 

életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 

megalapozása 

A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a 

tudatos fogyasztóvá válás fejlesztése 

A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése  

A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi 

szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége 

A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a 

környezet védelme érdekében 
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FOGALMAK  

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai 

lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, 

vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális 

klímaváltozás, népességrobbanás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata, 

mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás 

értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák 

feltárása)  

Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok 

rendszerezése, megvitatása 

Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a tudatos 

fogyasztói magatartás fontosságáról 

A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás) 

magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények 

ütköztetése 

Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti téma 

tárgyalására 

A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, 

energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok készítése 

Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 

Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére 

(pl. óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió) 

Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre 

Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás 

mellett, fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével  

A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának 

elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése 

Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése, 

véleményütköztetés 

Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal 

Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a víz 

szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány mint 

konfliktusforrás) 

Vita a fenntartható gazdaságról 

 

TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, 

megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit; 

értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági 

szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az 

Európai Unióban 

Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a nemzeti 

identitás erősítése 

Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a 

véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése 

A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán 

alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, 

Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

FOGALMAK  

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi 

fejlettségi különbség, eurorégió 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Régiók, megyék 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, 

Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, 

Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, 

Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, 

Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, 

Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, 

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, 

Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás 

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése 

A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható 

munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése 

Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek 

megvitatása 

Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-as 

években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése 

Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, 

katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, 

ciánszennyezés a Tiszán 

Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával 

Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és pusztuló, 

leszakadó területeiről 

Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági 

folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása 

Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló 

információgyűjtés alapján 

A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és 

következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek 

alkalmazásával 

Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és 

azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása  

A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása többféle 

forrás felhasználásával 
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Fizika 

9. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Vegyész technikus, Műanyag-feldolgozó technikus) 

 

Tantárgy: Komplex természettudomány-Fizika tartalom 

Szakma: Vegyész technikus, Műanyag-feldolgozó technikus 

Keretantervi alapja: A gimnáziumok 9. évfolyama számára készített 

kerettanterv. 

Bevezetés kezdete: 2020. szeptember 1. 

Óraszámok 

évfolyamonként/csoportonként 

9. évfolyam /heti 2 óra/ összesen 72 óra 

  

9. évfolyam 

Tematikai egység Órakeret 

Mozgások 11 

Dinamika 11 

Munka - Energia - Teljesítmény 7 

Folyadékok és gázok mechanikája 4 

Szikrák és villámok 

8 

A mozgó töltések - az egyenáram 

15 

Hullám- és sugároptika 

11 

 

7 

Elektromosság a környezetünkben 10 

Fénytan 13 

Ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret 9 

Összesen: 72 

 

Iskolánkban a technikumi képzés keretében a vegyész és a műanyagos képzésben részt vevő 

tanulók tanulnak a komplex természettudomány keretén belül egy évig heti két órában fizikát. 

A fizika tantárgy az ő esetükben az általános természettudományos műveltség és 

gondolkodásmód elsajátítása mellett bizonyos szakmai tantárgyak megalapozójául is szolgál, 

azok megfelelő megértését elősegíti.  

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika 

által feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő 

generációk kiemelt feladata.  A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek 

átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett 

kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló 

kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika 

művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai 

mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget 

érintő határokon átívelő problémák (környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) 

kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  



1257 
 

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, 

mely alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi 

természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet 

megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb 

hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” 

kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból 

kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az 

oka?” kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges 

működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek 

beválását megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és 

modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél 

több tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további 

természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek 

megjelenése és fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé 

vált egyrészt a számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési 

lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotásban és a modell tesztelésében való 

felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható jelenségek köre. Az Internet elterjedése 

másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, 

a fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató 

értékeléssel valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell 

vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet 

az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy 

feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az 

értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, 

melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre 

szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, 

hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie 

azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított 

értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem elegendően 

árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés nagymértékben képes befolyásolni a tárgy 

tanítási céljainak sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek 

figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a 

Nat-ban megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek 

egy része nem kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, 

kísérletek végzése, az eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek 
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megvalósulását segítik a megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, 

egyszerű számításos feladatok megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden 

témakörben nyílik alkalom. A fizika mint természettudományos megismerési módszer - című 

első fejlesztési terület további tanulási eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák 

segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét – a megfelelő órakeretet biztosítva - külön 

jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák használatával kapcsolatos tanulás 

eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok tanári irányítás melletti önálló 

használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az alábbiakban soroljuk fel: 

A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró 

adatbázisokat, szoftvereket; 

a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;  

ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  

készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a 

főként magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;  

fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, 

további magyarázatra szoruló részeket;  

az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  

a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  

az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására 

prezentációt készít;  

a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző 

médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a 

tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására;  

a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az 

adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például 

hang és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  

A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között. 

9. évfolyam 

A kerettanterv témakörei a mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra 

biztatva a tanárt, hogy a diákok fizikai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból 

kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, megfigyelhető jelenségek magyarázata során mutassa be. 

Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre koncentráló és a gyakorlati alkalmazásokat csak 

érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, hogy 

ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az összefüggések teljes elhanyagolását jelentené. 

A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai gondolkodásmód, a tudomány művelésének 

közvetlen megmutatására fejlesztési területként megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, 

illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos vitát, támogatva a tudományos 
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megismerési folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő élményszerű átélését. Ebben az 

életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran kialakulatlan. Nagyon 

fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése helyett – adjon 

lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó 

kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a kritikus gondolkodás, 

a kreativitás)  fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, 

projektszemléletű tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is, hogy a 

legfontosabb fogalmak és törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika 

tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a 

helyi tantervben egy projektlistát készíteni, s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad 

órakeretet az adott projekt által megkívánt kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének 

kielégítésére célszerű felhasználni. A projekt mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti 

motiváció, mind az aktív tanulás lehetőségét megadja. 

A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és 

kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és 

képletismeretnek kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. A 

prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni 

tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában előtérbe 

kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló vagy kis csoportokban végzett 

projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutató munka is. 

Témakör: Mozgások 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 

mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, 

pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 

tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű 

mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség 

nagyságának ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez 

szükséges időt; 

ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási 

sebességet számolni; 

egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való 

kapcsolatát;  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával 

kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának 

jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi 

erő vizsgálatával  

Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő 

és gyorsulás fogalmának segítségével 

A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszámolása 

A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a 

Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

Fogalmak 
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Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás, körmozgás, centripetális gyorsulás, periódusidő, 

fordulatszám 

Javasolt tevékenységek 

Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően 

kiválasztott pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis 

segítségével 

Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási 

idejének mérésével, a mérés pontosságának becslése 

Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás 

csökkentése különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív 

megállapítása 

Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának 

témakörében 

Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a 

jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 

Témakör: Dinamika 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait; 

tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 

felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 

egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános 

érvényességét; 
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tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni 

dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi 

erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben; 

néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok 

meghatározásának segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a 

lendület megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

 Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

 Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és 

Newton törvényei segítségével 

 A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak 

(súrlódási erő) vizsgálata 

A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi 

tanulás, önvezérelt működés 

Fogalmak 

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, forgatónyomaték, 

forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar 

Javasolt tevékenységek 

Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének 

feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 

Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan 

lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz 

(pl. változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 
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Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása 

ütközésekről, labdák deformációjáról 

Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus 

óra, zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés 

fizikai alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására 

Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség) 

megfigyelése és működésének magyarázata 

Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, 

megértése 

Témakör: Munka, energia, teljesítmény  

Javasolt óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti 

energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 

konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a 

mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási 

energia, a munka 

A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 
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Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 

Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  

Az energia szállításának lehetőségei 

A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

Fogalmak 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódási munka, teljesítmény, hatásfok 

Javasolt tevékenységek 

Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 

Beszámoló készítése a napállandóról 

Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő 

felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, 

rendszerezése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 

A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

Témakör: Folyadékok és gázok mechanikája  

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait; 

tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók 

jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének 

fizikai elveit; 

tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi 

a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, 

ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a 

hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, 

az áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma 

fontossága 

Fogalmak 

közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő 

Javasolt tevékenységek 

Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 

Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott 

cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 

 

Témakör: Szikrák, villámok 

Javasolt óraszám: 7 tanóra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros, 

villámcsapás-veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának 

megváltozásával van kapcsolatban; 

érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek 

közötti erő meghatározására; 

tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés 

(elektron, atommag) segítségével  

A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a 

csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a 

tapasztaltak magyarázata 

Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek 

segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 

A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

Fogalmak 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, 

elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

Javasolt tevékenységek 

Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp), 

ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény 

érzékeltetése 

Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?) 

Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában 

Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

 

Témakör: Elektromosság a környezetünkben  

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb 

megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeivel; 
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ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról 

gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes 

elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás 

fogalmát; 

ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-, 

mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 

érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás 

meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;  

ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a 

párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos 

kapcsolási rajzok használatát; 

tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési 

tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-

akkumulátorok, napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az 

áramerősség és az ellenállás meghatározására  

Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti 

vizsgálatok alapján 
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A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és 

a joule kapcsolata 

Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak 

bemutatása 

Fogalmak 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos 

kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

Javasolt tevékenységek 

Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl. 

burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)  

Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség 

és áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  

Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi 

szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 

Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, 

kivitelezése, az eredmények értékelése és bemutatása 

Témakör: Fénytan 

Javasolt óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait; 

néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, 

mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a 

röntgensugárzás, a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a 

mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, 

funkcióját; 

ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség), 

azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket.  

tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 

ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák 

(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát; 

ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör; 

a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és 

homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű 

kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai 

magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 

A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben 

A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában 

Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott 

színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 

Fogalmak 
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elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; 

valódi és látszólagos kép 

Javasolt tevékenységek 

A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett 

síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.) 

Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a 

világot? Adatgyűjtés, projektmunka 

Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és 

szórólencsékkel, az elkészített modell nagyításának vizsgálata 

Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 

 

 

Kémia  

9. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (a Gépgyártás-technológiai, a Mechatronikai és a 

technikus) 

Témakör Óraszám 

Az anyagok szerkezete 18 óra 

Szénhidrogének 8 óra 

Az anyagok fizikai tulajdonságai 12 óra 

Az elektron egy másik atommag vonzásába kerül: kémiai reakció 8 óra 

A kémiai reakciók típusai 18 óra 

Év végi rendszerezés 8 óra 

 

A természettudományok oktatása szervesen kapcsolódik a közoktatás azon általános 

célkitűzéséhez, amely a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése mellett az általános 

és speciális képességek kibontakoztatásával segíti elő a diákok boldogulását. 

A kémia tanulása a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak megismerése 

által nemcsak a mindennapi életben előforduló vegyi anyagok balesetmentes használata miatt 

fontos, de közben fejlődik a tanulókban az ok-okozati összefüggések megértésének képessége 

is. A kémiai tanulmányok hozzájárulnak a tudatos fogyasztói és vásárlási szokások 

kialakulásához, az erkölcsileg helyes, a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő 

döntések meghozatalához, valamint az ál-, fél- és valóban tudományos állítások közötti 

eligazodáshoz, a médiatudatossághoz is. 

A természettudományos gondolkodás elsajátításával a kémia hozzájárul a hatékony, önálló 

tanulás képességének kialakulásához. A pozitívumokat kiemelő tanári értékelésnek a diák 

személyiségét fejlesztő hatása van. A társak értékelése az értékelő és az értékelt önismeretét is 

gazdagítja. A javasolt gyakori csoportmunka a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és a 

társas kapcsolati kultúrát fejleszti. Az aktív tanulási formák sokfélesége lehetőséget teremt arra, 

hogy egy problémát a diák az interneten való kereséssel dolgozzon fel, ami nemcsak a digitális 

kompetenciát fejleszti, hanem gyakran az idegen nyelvi ismereteket is, amikor pedig elő kell 
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adnia az eredményeket, akkor anyanyelvi kommunikációs képességeit kell használnia. A 

vetítéses bemutatók készítése, a rendezett kísérletezés és füzetvezetés az esztétikai tudatosság 

fejlesztésének terepe. A változatos óravezetés és a gyakorlatközeli tartalmak következtében a 

diákok megkedvelhetik a kémiát, ami természettudományos irányú pályaorientációt, mélyebb 

érdeklődést eredményezhet.  

 

A technikumba járó diákok többsége már képes az elvontabb fogalmak befogadására, és 

igényük is van rá, sőt örömöt szerez nekik az általános iskolában megismert anyagok 

tulajdonságait magyarázó, logikus kapcsolatok felismerése. Ezért a szakgimnáziumi 

kémiatanulás a tantárgy belső logikája szerint építkezik, és ahhoz kapcsolja a gyakorlati 

ismereteket. 

A logikai kapcsolatok feltárása nem zárja ki, sőt kifejezetten igényli, hogy a példák sokasága 

szorosan a mindennapi élethez kapcsolja ezeket a fogalmakat, folyamatokat.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák 

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, a sejtések megvizsgálására, 

információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, a folyamatok időbeli 

lefolyásának függvényekkel való leírására, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk 

használatára, következtetések levonására. Ugyanakkor az aktív tanulási formáknak arra is 

lehetőséget kell adniuk, hogy a jobb képességű, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő 

tanulókon kívül a humán érdeklődésűek is sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív 

hozzáállásuk is kialakuljon, és folyamatosan fenntartható legyen. Ennek nagyon jó módszere a 

csoportmunka, a projektfeladatok, a gyakorlati kapcsolatok, képi megjelenítések megtalálása. 

A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani 

sokfélesége. 

 

Csoportbontás: nem szükséges 

Javasolt tanterem típusa: tanterem, IKT eszközökkel, mozgatható padokkal/asztalokkal 

(csoportmunkához) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az anyagok szerkezete 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A periódusos rendszer. Atom (atommag, elektronfelhő), ion, molekula. 

Kémiai kötések: kovalens, ionos, fémes. Elem, vegyület, vegyjel, képlet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A természet alapvető erőinek, kölcsönhatásainak megismerése. Az 

anyag részecskeszemléletének erősítése a tapasztalati folytonos 

anyagfelfogással szemben, az anyag, energia, információ szemszögéből. 

A tudomány fejlődésének bemutatása az atommodellek példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a kapcsolat a Nap és az 

atomerőmű energiatermelése 

között? 

Hogyan segítenek az izotópok a 

régészeknek? Hogyan olvashatók 

le a csak vegyjeleket tartalmazó 

periódusos rendszerből az 

A stabilitás fogalmának 

alkalmazása az atomokkal 

kapcsolatban (magfizikában, 

magkémiában). Az atomok 

nagyságrendjének felismerése. 

A felépítés és a működés 

kapcsolata szerint a Nap 

energiatermelésének megértése. 

Az atomok közötti kötések 

típusának, erősségének és 

 

 

Geometria: 

szimmetriák, térfogat 

fogalma 

Művészetek:  

térbeli alakzatok. 



1272 
 

atomok és az elemek 

sajátosságai?  

Miért színes a tűzijáték? 

Miért veszélyesek a szabad 

gyökök? 

 

Ismeretek: 

Az atommag összetétele, 

stabilitása, a magerők, a Nap 

energiatermelésének magfizikai 

háttere, az atomerőművek és az 

izotópok kapcsolata. 

Az elektronburok héjas 

szerkezete, nemesgáz-szerkezet. 

Alapállapotú és gerjesztett 

atomok. 

Az elemek és az atomok 

periódusos rendszere.  

A periódusos rendszerből 

kiolvasható atomszerkezeti 

jellemzők, az 

elektronegativitás. 

Anyagmennyiség, moláris 

tömeg. 

Elsőrendű és másodrendű 

kötések. 

Az atomok közötti kötések 

típusai (fémes, ionos, kovalens). 

Molekulák összetétele, 

térszerkezete és polaritása, 

képlete. 

számának becslése egyszerűbb 

példákon a periódusos rendszer 

használatával. 

Molekulák és összetett ionok 

térszerkezetének és 

polaritásának értelmezése, 

magyarázata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszám, tömegszám, elemi részecskék, atom, elem, alapállapotú és 

gerjesztett állapotú atom, atomtörzs, vegyértékhéj, vegyértékelektronok, 

kation, anion, ionkötés, kovalens kötés, fémes kötés, molekula, poláris, 

apoláris kötés és molekula, ionvegyület, keverék, anyagmennyiség, moláris 

tömeg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szénhidrogének 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az energiaátalakító folyamatok környezeti hatásai, alternatív 

energiaátalakítási módok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az energiatakarékosság módszerei és fontossága. Az 

energiaátalakítások hatásfokának és járulékos hatásainak 

összekapcsolása.  

A folyamatok időbeli lefolyásának leírása. Függvények, grafikonok 

elemzése, értelmezése. A rendszerfogalom általánosítása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan készül a fényre 

keményedő fogtömés? 

Miért nem szabad becsöngetni 

oda, ahol gázszagot érzünk? 

Szénhidrogének széntartalma és 

az égésükkor keletkező korom 

kapcsolata. 

A tanórán a telítetlenséget 

bizonyító, brómos vizet 

elszíntelenítő tanári kísérlet 

bemutatásának alapján 

jegyzőkönyv elkészítése.  

 

Ismeretek: 

Telített szénhidrogének 

(alkánok). 

A fosszilis energiahordozók 

felhasználásának környezeti 

hatásai, az energiatakarékosság 

módszerei.  

A földgáz és a kőolaj 

feldolgozása, a frakcionált 

desztilláció, petrolkémia.  

A benzin oktánszáma, a 

dízelolaj cetánszáma. 

Katalizátoros autó.  

Az energiaátalakító folyamatok. 

A környezeti kár, az ipari 

katasztrófák elkerülésének 

lehetőségei. 

A metán, a propán, a bután, a 

benzin, a kenőolaj és a paraffin 

tulajdonságainak, fizikai és 

kémiai jellemzőinek 

anyagszerkezeti magyarázata. 

Motorolajok viszkozitása, 

viszkozitási index. 

A kémiai reakciók sebességének 

értelmezése az alábbi példákon: 

az égés tökéletessé tétele 

levegővel előkevert lángban, 

robbanómotor. 

Az ember természeti 

folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata.  

Az energiatakarékosság 

fontosságának felismerése. 

A szénhidrogének és 

szénhidrogén-származékok 

természetes és ipari eredetű 

forrásainak összevetése, ezek 

környezeti hatásainak elemzése.  

Fizika: Az 

energiatípusok 

egymásba alakítását 

jelentő folyamatok 

ismerete 

 

 

 

Környezetvédelem: 

tartályhajó 

katasztrófák 

környezeti hatásai, 

üvegházhatás, szmog 

Ismeretek: 

Telítetlen szénhidrogének 

(alkének). 

Konjugált kettős kötések, 

tartalmazó vegyületek 

(butadién, izoprén), gumi, 

műgumi. 

A stabilitás és a szerkezet 

összefüggéseinek felismerése és 

alkalmazása az alkénekkel és 

diénekkel kapcsolatos konkrét 

példákon. Az etilén jellemzőinek 

anyagszerkezeti magyarázata 

(addíció, polimerizáció: PE, PP, 

PS, PVC). 

Környezetvédelem: 

műanyagok okozta 

környezeti problémák, 

megoldási 

lehetőségek, 

műanyagok 

újrahasznosítása 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Telített, telítetlen és aromás szénhidrogén, petrolkémia, viszkozitás, 

polimerizációs műanyag, polietilén, polipropilén, gumi 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az anyagok fizikai tulajdonságai 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A halmazállapot-változás és az oldódás mint fizikai változás, ezek 

energiaviszonyai. Vízoldékony és zsíroldékony anyagok.  

Elegyedés és szétválasztás. Ötvözet. Oldódás, kristályosodás, telített 

oldat. Az oldatok tömeg- és térfogatszázalékos összetétele. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerek egymásba ágyazottságának értelmezése.  

A felépítés és a működés kapcsolata, az állandóság és változás, valamint 

a tudomány, technika, kultúra szemszögéből a modell és valóság 

kapcsolatának értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Tervezzünk egy eszközhöz 

anyagot! A kívánt technikai cél 

eléréséhez szükséges anyag 

fizikai tulajdonságainak és 

kémiai összetételének kapcsolata. 

Hogyan jeleníti meg a színeket a 

monitor, és hogyan a könyv? 

Miért változtatják színüket az 

indikátorok? 

Milyen halmazállapotú a gél? 

Mit miben és hogyan oldhatunk 

„jól” (mosás, főzés, kozmetika, 

lakásfestés)? 

Miért egészséges az ásványvíz? 

Miért nem olthatjuk vízzel az 

elektromos és a benzintüzet?  

Az anyagvizsgálat néhány fontos 

módszerének megismerése, 

alkalmazása, tulajdonságok 

megállapítása tanári és tanulói 

kísérletek alapján, egyes 

tulajdonságok anyagszerkezeti 

értelmezése. 

Az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt 

állapotleírások, állapotjelzők 

alkalmazása, mérése, törekvés a 

mértékegységek szakszerű és 

következetes használatára. 

Az energiaváltozások jellemzése, 

egyszerűbb számítások végzése. 

 

Ismeretek:  

Rácstípusok: fémrács, fémrács 

típusok, ionrács, atomrács, 

molekularács.  

Rácstípusok jellemzői, 

rácstípus és az anyagi 

halmazok tulajdonságai közötti 

kapcsolat. Kristályrács. 

Ötvözetek típusai. 

Allotróp módosulatok.  

Ismert anyagok fizikai 

tulajdonságainak magyarázata a 

rácstípus alapján. Ismert anyagok 

csoportosítása kristályrács-típusuk 

szerint, a kristályos és amorf 

anyagok fizikai tulajdonságai elvi 

különbözőségének felismerése. 

A hőmérséklet értelmezése a 

részecskék mozgási energiájával, 

a hőmérséklet hatásának 

magyarázata a fizikai 

tulajdonságokra. 

Matematika: 

síkidomok, testek. 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

ásványkincsek a 

történelmi 

Magyarországon. 

Ismeretek: 

Fizikai tulajdonságok. 

Moláris tömeg, a gázok moláris 

térfogata. 

Az anyagok összetétele, 

szerkezete és fizikai 

tulajdonságai (szín, szag, 

olvadáspont és forráspont, 

oldhatóság, hő- és áramvezető 

képesség, keménység, 

rugalmasság, sűrűség, 

viszkozitás) közötti 

kapcsolatok.  

A fizikai tulajdonságok vizsgálata, 

és a tulajdonságok 

különbözőségének 

anyagszerkezeti magyarázata.  

A mérési adatok vizsgálata során 

az állapotjelzők és a 

mértékegységek szakszerű, pontos 

és következetes használata.  

A vezetők, szigetelők, félvezetők 

közötti különbség ismerete, 

szerkezeti okok. 

 

Fizika: töltések, 

áramvezetés 
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Ismeretek: 

Diszperz rendszerek, 
komponensek, fázisok. 

Méret szerinti csoportok 

(homogén heterogén és kolloid 

rendszerek). 

Halmazállapot szerinti csoportok 

(elegy, köd, füst, füstköd, 

aeroszol, hab, szuszpenzió, 

ötvözet).  

Metastabil állapot. 

Háztartási példák gyűjtése 

diszperz rendszerekre, valamint 

összetételükkel kapcsolatos 

gazdasági számítások.  

A metastabil állapot bemutatása 

példákon. 

Különböző vízfajták 

összetételének összehasonlítása. 

Adatgyűjtés a Los Angeles- és a 

London-típusú szmog 

kialakulásának feltételeiről. 

 

Ismeretek: 

Oldatok. 

Az oldódás, az oldódás 

hőhatása, oldhatóság, telített, 

túltelített oldat, az oldódás 

sebessége, a mennyiség és a 

sebesség változtatásának 

lehetőségei.  

Anyagáramlási folyamatok: a 

diffúzió és az ozmózis. 

A levegő fizikai tulajdonságai.  

A természetes vizek. 

A vízkörforgás fizikai háttere, 

környezeti rendszerekben játszott 

szerepe. 

Cikkek értelmezése: a 

víztisztaság, levegőtisztaság 

megőrzése, a szennyező források 

felismerése, a megelőzés 

mindennapi módjai, a környezetet 

terhelő és óvó folyamatok a 

fenntarthatóság szempontjából.  

A tengervíz, édesvíz, ásványvíz, 

gyógyvíz, esővíz, ioncserélt és 

desztillált víz kémiai 

összetételének összehasonlítása. 

Balesetvédelmi szabályok 

alkalmazása oldatokkal (pl. a 

hígan veszélytelen anyag 

töményen veszélyes lehet). 

 

Matematika: 

százalékszámítás. 

 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, fagyás, 

olvadás, hő, 

energiamegmaradás, 

üvegházhatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moláris térfogat, sűrűség, relatív sűrűség, viszkozitás, keverék, elegy, 

oldat, áramvezetés, félvezetők, rácstípusok, ötvözet, heterogén rendszer, 

kolloid, oldódás, környezet, rendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az elektron egy másik atommag vonzásába kerül: 

kémiai reakció 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Kémiai változás, kémiai egyenlet, anyagmegmaradás. A kémiai 

reakciók. Energiamegmaradás. Egyirányú, megfordítható és 

körfolyamatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagmegmaradás elvének mélyítése. Az energiaátalakítások 

hatásfokának és a szennyezéseknek az összekapcsolása. Az 

energiahordozók előnyeinek és hátrányainak mérlegeléséhez érvek 

alkalmazása.  

A rendszerfogalom általánosítása.  

A dinamikus egyensúly fogalmának általánosítása, a kémiai változások 

oksági viszonyai felismerésének erősítése és a változások különböző 

szintű leírásainak összekapcsolása, valamint az egyirányú, 

megfordítható és körfolyamatok hátterének megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 
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Miből lesz a vízkő, és hova tűnik, 

ha eltávolítjuk? Háztartási 

gázrobbanás – esettanulmány. 

Hol van az élelmiszerekben a 

csomagolásukon feltüntetett 

energia? Miért és hogyan 

főzünk? 

Miért gazdaságos a kondenzációs 

kazán? 

Hogy működik az autó légzsákja? 

Ismeretek: 

Kémiai reakciók, a reakciók 

feltételei. Reakcióegyenlet. 

A reakciók feltételei, az 

elektronátmenetet megelőző és 

követő lépések. 

Anyagmegmaradás és a 

részecskék számának 

összefüggése. 

A kémiai változás leírása három 

szinten: makro-, részecske- és 

szimbólumszint. Az atomok 

szerkezetét leíró modellek 

használata a kémiai változással 

kapcsolatban. A reakciók 

magyarázata a kötésekkel és 

leírása reakcióegyenletekkel. 

Egyszerű sztöchiometriai 

számítások végzése.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

nemzeti jelképeink. 

 

 

Ismeretek: 

A reakciók hőhatása. 

Az aktiválási energia és a 

reakcióhő. Az égés fogalmának 

fejlődése, az égés, biológiai 

oxidáció, erjedés kapcsolata; a 

tökéletes és a tökéletlen égés, a 

szén-dioxid és a szén-monoxid 

élettani hatásának 

különbözősége; 

elsősegélynyújtás. A kémiai 

folyamatok közben zajló 

energiaváltozások. 

Annak felismerése, hogy a 

kémiai kötésekben energia 

tárolódik. Az egyes 

energiahordozók és -források 

előnyeinek és hátrányainak 

mérlegelése fenntarthatóság, 

gazdaságosság, környezeti 

hatások és szociális szempontok 

alapján.  

A rendszernek és a 

környezetének a meghatározása 

konkrét példákban. 

 

Matematika:  

előjelek helyes 

használata, 

egyenletrendezés. 

 

Biológia: szén-

monoxid, szén-dioxid 

élettani hatása 

Ismeretek: 

Reakciósebesség, hőmérséklet-, 

felület- és koncentrációfüggése, 

robbanás. A termodinamika 

főtétele.  

Katalizátor, biokatalizátorok 

(enzimek)  

Természeti folyamatok 

sebességváltozásainak 

megfigyelése, rögzítése, ezek 

értelmezése, szabályozásának 

elemzése.(korrózió, robbanások) 

Balesetvédelem: robbanás 

megelőzése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az országok 

energiafüggősége, a 

helyes választás 

szempontjai. 

 

 

Ismeretek: 

A reakciók egyensúlya. 

A körfolyamat szabályozó 

lépései. 

A termikus egyensúly és a 

kiegyenlítődés. 

Az egyirányú, megfordítható és 

körfolyamatok hátterének 

megértése. A mészégetés, 

mészoltás és habarcs megkötése 

mint körfolyamat értelmezése; 

szabályozásának módja. 

Dinamikus kémiai egyensúly 

 



1277 
 

Statikus, dinamikus és 

stacionárius egyensúly, stabil és 

metastabil állapot. 

A Le Chatelier–Braun-elv.  

vizsgálata kémiai rendszerben 

(szénsavas ásványvíz).  

Az egyensúlyt megváltoztató 

okok következményeinek 

elemzése. 

Az ózon keletkezése és bomlása 

mint egyensúlyi folyamat 

értelmezése.  

Példák keresése az ózonréteget 

veszélyeztető hatásokra, 

megoldási módokra (pl. freon 

kiváltása más hűtőfolyadékkal). 

Ismeretek: 

Néhány kémiai reakció ipari 

hasznosítása: alapelvek 

(anyagtakarékosság, hatásfok, 

gazdaságosság, fenntarthatóság). 

Nyersanyag, másodlagos 

nyersanyag, termék. 

Vezéreltség, szabályozottság. Az 

ipari folyamatok szabályozásának 

lehetőségei. 

Az anyag nyersanyagból 

termékké alakulásának, majd 

másodlagos nyersanyaggá 

válásának követése példák 

alapján. Az anyagtakarékosság 

fontosságának felismerése. A 

fogyasztással és a 

hulladékkezeléssel kapcsolatosan 

a környezettudatosság, az 

erkölcs, a demokrácia 

értelmezése érvek alapján.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai változás, reakcióegyenlet, anyag- és energiamegmaradás, rendszer 

és környezet, reakciósebesség, egyensúlyi folyamat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kémiai reakciók típusai  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Egyesülés, bomlás, égés, gáz- és csapadékképződés. Sav-bázis reakciók 

(Arrhenius szerint), savak, bázisok, sók, közömbösítés, indikátor, pH-

skála, néhány gyakoribb savas és lúgos kémhatású anyag ismerete. 

Redoxireakciók (oxigénátmenet szerint). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése és magyarázata, 

gyakorlati jelentőségének megismerése az állandóság és változás 

szemszögéből. 

A tudomány, technika, kultúra területén az elméletek fejlődésének 

felismerése, egyes elméletek korlátozott, de célszerű alkalmazhatósága.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért vörös a kékszilva, amikor 

még zöld? 

Miért kell szelektíven gyűjteni a 

karóra gombelemét? 

Miért rozsdásodik a vas? Miért 

nem rozsdásodik a 

bádogcsatorna? Hogyan védik a 
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korróziótól a tengeri vezetékeket, 

a benzinkutak földbe ásott 

üzemanyag-tartályait? 

Ismeretek: 

Reakciótípusok és a kémiai 

reakciók csoportosítása. 

Példák keresése a mindennapi 

életből a különböző 

reakciótípusokra. E reakciók 

végiggondolása az eddig tanult 

szempontsor alapján. 

Különböző kémiai anyagok 

kémhatásának megmérése, a 

tapasztalatok magyarázata. 

 

Ismeretek: 

Sav-bázis reakciók. Sav, bázis, 

protonátadás. 

A pH és a kémhatás kapcsolata.  

A víz autoprotolízise. 

 

Erős és gyenge savak, illetve 

bázisok. 

Indikátorok, növényi indikátorok.  

A savak és bázisok 

tulajdonságainak, valamint a sav-

bázis reakciók (protolitikus 

reakciók) létrejöttének 

magyarázata a disszociáció és a 

protonátadás elmélete alapján.  

A pH-skála értelmezése. 

 

Biológia: növényi 

indikátorok, háztartási 

tisztítószerek 

Ismeretek: 

Redoxireakciók. 

Redoxireakciók iránya, 

redoxpotenciál. Oxidálószer, 

redukálószer. 

Az elektrokémiai folyamatok 

gyakorlati jelentősége.  

A korrózió folyamata. 

Galvánelemek, akkumulátorok. 

Az elemek és akkumulátorok 

előállításának környezeti hatásai 

és szelektív gyűjtésük fontossága. 

A zöld kémia törekvései, 

jelentősége, alapelvei. 

Fémek előállítása elektrolízissel. 

 

A redoxireakciók értelmezése az 

elektronátmenet alapján. 

Az elektromos energia 

termelésének és egyes fémek 

előállításának értelmezése az 

oxidálószer és a redukálószer 

fogalmával. 

Galvánelemek és az 

akkumulátorok működésének, az 

elektrolízis és galvanizálás 

folyamatainak értelmezése a 

redoxireakciók táblázatból 

megítélhető iránya alapján. 

Elem készítése és vizsgálata 

kétféle fémlemezből és citromból, 

almából. Az elemek gyakori 

használata és az 

alumíniumgyártás során 

jelentkező környezeti problémák 

megoldását célzó egyéni és 

közösségi cselekvés 

lehetőségeinek megértése és 

felvállalása. 

A klór, a hidrogén-peroxid és a 

hipó (NaOCl) fertőtlenítő, 

oxidáló hatásának vizsgálata és 

ennek alapján felhasználásuk 

magyarázata. 

Biológia: állati 

elektromosság, az 

elektromos áram 

hatása élő 

szervezetekre, 

áramütések  

 

Földrajz: ásványok, 

kőzetek 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sav, bázis, pH, redoxireakció, oxidáció, redukció, oxidációs szám, 

standardpotenciál, korrózió, korrózióvédelem, galvánelem, akkumulátor, 

elektrolízis. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év végi rendszerezés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az anyagok szerkezete, és az anyagok fizikai tulajdonságai közötti 

összefüggések felismerése 

Kémiai kötések kialakulásának feltételei 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése és magyarázata, 

gyakorlati jelentőségének megismerése az állandóság és változás 

szemszögéből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanév során szerzett ismeretek felidézése, ismétlés, az ismeretek 

közötti kapcsolatok erősítése, a tanulási folyamat segítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A kémiai ismeretek és készségek alkalmazása valamely, az adott szakma 

szempontjából fontos területen. Elméleti ismeret és ezek gyakorlati 

felhasználhatóságának kapcsolata.  

A tanuló ismeri és alkalmazza a tudományos gondolkodás módszereit. 

Látja az anyagi világ egymásra épülő szerveződési szintjeit, és tudja, hogy 

egy adott jelenséggel több tudományterület is foglalkozik. Értően használja 

a periódusos rendszert. Érti a részecskék szerkezete, a halmazok fizikai 

tulajdonságai és a felhasználási lehetőségek közötti kapcsolatot. El tud 

igazodni a kémiai reakciók sokaságában, érti a csoportosítás hasznát. Meg 

tudja ítélni, hogy egy reakció végbemehet-e adott körülmények között, és 

veszélyes lehet-e saját magára, vagy a környezetre Ismeri a fontos 

szervetlen anyagok felhasználását, azok életciklusának környezetre és 

emberi egészségre gyakorolt hatásait. Tudja konkrét anyagon vagy kémiai 

reakción alkalmazni az általános kémiai ismereteit. Saját állampolgári 

lehetőségeivel élve törekszik az ipari folyamatok környezetszennyező 

hatásának mérséklésére, a zöld kémia elveinek alkalmazására, a szelektív 

hulladékgyűjtésre és az újrahasznosításra. 

Képes ismereteinek bővítésére, kémiai tudásának más tantárgyakkal való 

összekapcsolására.  

 

 

9. évfolyam/heti 3 óra/36 hét108 óra (Kisgyermekgondozó, -nevelő) 

Csoport-

bontás 

igen/nem 

 

Évfolya

m 

 

Témakörök 

neve 

Témakörö

k-höz 

tartozó 

óraszámok 

 

Ebből 

gyakorlat 

Javasolt 

terem 

típusa 

 

 

 

 

 

 

Elemek, vegyületek. Halmazok 

(Gázok,folyadékok, halmazállapot 

változások) 

 

12 

 

 

 

tan-

terem,  

IKT 

eszkö- Atomi aktivitás 12 
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nem 

 

 

10. 

Formák és arányok a természetben 

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok) 

 

25 

 

 

 

- 

zökkel 

Elektrokémia 5 

A szén, a szénhidrogének és 

halogénezett származékaik 

20 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 11 

Óriásmolekulák és -alkotórészeik 18 

Globális környezeti problémák 5 

Összesen: 108 

9. évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (a Környezetvédelmi technikus) 

A természettudományok oktatása szervesen kapcsolódik a közoktatás azon általános 

célkitűzéséhez, amely a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése mellett az általános 

és speciális képességek kibontakoztatásával segíti elő a diákok boldogulását. 

A kémia tanulása a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak megismerése 

által nemcsak a mindennapi életben előforduló vegyi anyagok balesetmentes használata miatt 

fontos, de közben fejlődik a tanulókban az ok-okozati összefüggések megértésének képessége 

is. A kémiai tanulmányok hozzájárulnak a tudatos fogyasztói és vásárlási szokások 

kialakulásához, az erkölcsileg helyes, a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő 

döntések meghozatalához, valamint az ál-, fél- és valóban tudományos állítások közötti 

eligazodáshoz, a médiatudatossághoz is. 

A természettudományos gondolkodás elsajátításával a kémia hozzájárul a hatékony, önálló 

tanulás képességének kialakulásához. A pozitívumokat kiemelő tanári értékelésnek a diák 

személyiségét fejlesztő hatása van. A társak értékelése az értékelő és az értékelt önismeretét is 

gazdagítja. A javasolt gyakori csoportmunka a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és a 

társas kapcsolati kultúrát fejleszti. Az aktív tanulási formák sokfélesége lehetőséget teremt arra, 

hogy egy problémát a diák az interneten való kereséssel dolgozzon fel, ami nemcsak a digitális 

kompetenciát fejleszti, hanem gyakran az idegen nyelvi ismereteket is, amikor pedig elő kell 

adnia az eredményeket, akkor anyanyelvi kommunikációs képességeit kell használnia. A 

vetítéses bemutatók készítése, a rendezett kísérletezés és füzetvezetés az esztétikai tudatosság 

fejlesztésének terepe. A változatos óravezetés és a gyakorlatközeli tartalmak következtében a 

diákok megkedvelhetik a kémiát, ami természettudományos irányú pályaorientációt, mélyebb 

érdeklődést eredményezhet.  

 

A technikumba járó diákok többsége már képes az elvontabb fogalmak befogadására, és 

igényük is van rá, sőt örömöt szerez nekik az általános iskolában megismert anyagok 

tulajdonságait magyarázó, logikus kapcsolatok felismerése. Ezért a szakgimnáziumi 

kémiatanulás a tantárgy belső logikája szerint építkezik, és ahhoz kapcsolja a gyakorlati 

ismereteket. 

A logikai kapcsolatok feltárása nem zárja ki, sőt kifejezetten igényli, hogy a példák sokasága 

szorosan a mindennapi élethez kapcsolja ezeket a fogalmakat, folyamatokat.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák 

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, a sejtések megvizsgálására, 

információkeresésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, a folyamatok időbeli 
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lefolyásának függvényekkel való leírására, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk 

használatára, következtetések levonására. Mindezzel a kutatók és mérnökök munkamódszereit 

ismerik meg a tanulók, és ennek jelentős szerepe lehet a pályairányultság kialakulásában és a 

sikeres pályaválasztásban. Ugyanakkor az aktív tanulási formáknak arra is lehetőséget kell 

adniuk, hogy a jobb képességű, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő tanulókon kívül 

a humán érdeklődésűek is sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív hozzáállásuk is kialakuljon, 

és folyamatosan fenntartható legyen. Ennek nagyon jó módszere a csoportmunka, a 

projektfeladatok, a gyakorlati kapcsolatok, képi megjelenítések megtalálása. A tanterv sikeres 

megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

Csoportbontás: nem szükséges 

Javasolt tanterem típusa: tanterem, IKT eszközökkel, mozgatható padokkal/asztalokkal 

(csoportmunkához) 

 

Témakör Óraszám 

Mivel foglalkozik a kémia? 2 óra 

Az anyagok szerkezete 18 óra 

Az anyagok fizikai tulajdonságai 12 óra 

Az elektron egy másik atommag vonzásába kerül: kémiai reakció 10 óra 

A kémiai reakciók típusai 22 óra 

Év végi rendszerezés 8 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mivel foglalkozik a kémia? 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelés, kísérlet, mérés, rendszer és környezete, 

balesetvédelem, tűzvédelem. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tudomány, technika, kultúra területén a tudományos 

gondolkodás műveleteinek alkalmazása. Kritikus értékelés, 

koherens és kritikus érvelés. A vizsgált rendszerek 

állapotának leírására szolgáló szempontok és módszerek 

használata, az állandóság és változás szemszögéből. Lokális 

és globális szintű gondolkodásmód összekapcsolása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan készülünk egy saját szoba 

berendezésére: hogyan használjuk a 

becslést, a mérést, a tervezés lépéseit? 

Hogyan vizsgálódik egy vegyész? Mi 

számít tudományos bizonyítéknak, 

érvnek és mi nem? Hogyan 

igazolható egy feltevés, sejtés? 

 

Ismeretek: 

A tudományos megismerés 

módszerei: megfigyelés, a problémák 

tudatos azonosítása, a feltevések 

megvizsgálása és igazolása, 

információkeresés és érvelés. 

A tudományos megismerés 

módszereinek megértése, 

alkalmazása konkrét 

példákon keresztül.  

A mérgező anyagok 

körültekintő használata, a 

baleset- és tűzvédelmi 

szabályok betartása a 

kísérletezés során. Az 

utasítások pontos, szabályos 

betartása. 

A pontos megfigyelések 

szabatos leírása szavakkal. A 

látható jelenségek 

összekapcsolása azok 

Informatika: 

könyvtárhasználat és 

számítógépes 

információkeresés, 

prezentációk 

készítése.  

 

 

Matematika:  

egyenes arányosság, 

százalékszámítás, tíz 

hatványai. 
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Kísérletezés: a balesetmentes 

kísérletezés feltételei, a veszélyjelek 

és biztonsági előírások ismerete, a 

helyi teendők baleset vagy mérgezés 

esetében. 

Becslés, mérés: az adott rendszer 

állapotának leírására alkalmas 

szempontok, állapotjelzők, a 

hosszúságra és az időre vonatkozó 

nagyságrendek. 

Az egymást váltó és kiegészítő 

elméletek születése és háttérbe 

szorulása, a tudós felelőssége. A 

kémia hatása a többi 

tudományágra, az iparra, a 

művészetre. Híres magyar 

kémikusok, vegyészek (pl. Görgey 

Artúr, Irinyi János, Oláh György) 

életútja, munkássága, kapcsolata a 

kémiával. 

részecskeszintű 

értelmezésével.  

A tudományos gondolkodás 

műveleteinek tudatos 

alkalmazása. 

Esettanulmányok elemzése 

a kémia tudományának 

fejlődésével kapcsolatban. 

A tudományos életút 

szépségének megismerése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Problémafelvetés, megfigyelés, kísérlet, mérés, modellezés, 

általánosítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az anyagok szerkezete 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A periódusos rendszer. Atom (atommag, elektronfelhő), ion, molekula. 

Kémiai kötések: kovalens, ionos, fémes. Elem, vegyület, vegyjel, képlet. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A természet alapvető erőinek, kölcsönhatásainak megismerése. Az 

anyag részecskeszemléletének erősítése a tapasztalati folytonos 

anyagfelfogással szemben, az anyag, energia, információ szemszögéből. 

Az állandóság és változás szemszögéből a stabilitás fogalmának 

alkalmazása a magfizikában. A tudomány fejlődésének bemutatása az 

atommodellek példáján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan olvashatók le a csak 

vegyjeleket tartalmazó 

periódusos rendszerből az 

atomok és az elemek 

sajátosságai?  

Miért színes a tűzijáték? 

Miért veszélyesek a szabad 

gyökök? 

 

Ismeretek: 

A stabilitás fogalmának 

alkalmazása az atomokkal 

kapcsolatban (magfizikában, 

magkémiában). Az atomok 

nagyságrendje, „ürességük” 

felismerése. A felépítés és a 

működés kapcsolata szerint a 

Nap energiatermelésének 

megértése. 

Az atomok közötti kötések 

típusának, erősségének és 

számának becslése egyszerűbb 

 

 

Művészetek:  

térbeli alakzatok. 
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Az atommag összetétele, 

stabilitása. 

Az elektronburok héjas 

szerkezete, nemesgáz-szerkezet. 

Alapállapotú és gerjesztett 

atomok. 

Az elemek és az atomok 

periódusos rendszere.  

A periódusos rendszerből 

kiolvasható atomszerkezeti 

jellemzők, az 

elektronegativitás. 

Anyagmennyiség, moláris 

tömeg. 

Elsőrendű és másodrendű 

kötések. 

Az atomok közötti kötések 

típusai (fémes, ionos, kovalens). 

Molekulák és összetett ionok 

összetétele, térszerkezete és 

polaritása, képlete. 

példákon a periódusos rendszer 

használatával. 

Az atomok közötti kötés 

erősségének és számának 

becslése egyszerűbb, 

egyértelmű példákon a 

periódusos rendszer 

használatával.  

Molekulák és összetett ionok 

térszerkezetének és 

polaritásának értelmezése, 

magyarázata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendszám, tömegszám, elemi részecskék, atom, elem, atomtörzs, 

vegyértékhéj, vegyértékelektronok, periódusos rendszer részei (csoport, 

periódus, mező), kation, anion, ionkötés, kovalens kötés, fémes kötés, 

molekula, összetett ion, poláris, apoláris kötés és molekula, ionvegyület, 

keverék, anyagmennyiség, moláris tömeg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az anyagok fizikai tulajdonságai 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A halmazállapot-változás és az oldódás mint fizikai változás, ezek 

energiaviszonyai. Vízoldékony és zsíroldékony anyagok.  

Elegyedés és szétválasztás. Ötvözet. Oldódás, kristályosodás, telített 

oldat. Az oldatok tömeg- és térfogatszázalékos összetétele. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rendszerek egymásba ágyazottságának értelmezése.  

A felépítés és a működés kapcsolata, az állandóság és változás, valamint 

a tudomány, technika, kultúra szemszögéből a modell és valóság 

kapcsolatának értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Tervezzünk egy eszközhöz 

anyagot! A kívánt technikai cél 

eléréséhez szükséges anyag 

fizikai tulajdonságainak és 

kémiai összetételének kapcsolata. 

Hogyan jeleníti meg a színeket a 

monitor, és hogyan a könyv? 

Az anyagvizsgálat néhány fontos 

módszerének megismerése, 

alkalmazása, tulajdonságok 

megállapítása tanári és tanulói 

kísérletek alapján, egyes 

tulajdonságok anyagszerkezeti 

értelmezése. 

Az anyagok vizsgálatában 

leggyakrabban használt 
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Miért változtatják színüket az 

indikátorok? 

Milyen halmazállapotú a gél? 

Mit miben és hogyan oldhatunk 

„jól” (mosás, főzés, kozmetika, 

lakásfestés)? 

Miért egészséges az ásványvíz? 

Miért nem olthatjuk vízzel az 

elektromos és a benzintüzet?  

állapotleírások, állapotjelzők 

alkalmazása, mérése, törekvés a 

mértékegységek szakszerű és 

következetes használatára. 

Az energiaváltozások jellemzése, 

egyszerűbb számítások végzése. 

Ismeretek:  

Rácstípusok: fémrács, ionrács, 

atomrács, molekularács.  

Kristályrács, kristályvíz.  

Allotróp módosulatok.  

Ismert anyagok fizikai 

tulajdonságainak magyarázata a 

rácstípus alapján. Ismert anyagok 

csoportosítása kristályrács-típusuk 

szerint, a kristályos és amorf 

anyagok fizikai tulajdonságai elvi 

különbözőségének felismerése. 

 

Matematika: 

síkidomok, testek. 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

ásványkincsek a 

történelmi 

Magyarországon. 

Ismeretek: 

Fizikai tulajdonságok. 

Moláris tömeg, a gázok moláris 

térfogata. 

 

A fizikai tulajdonságok vizsgálata, 

mérése és a tulajdonságok 

különbözőségének 

anyagszerkezeti magyarázata.  

A mérés során az állapotjelzők és 

a mértékegységek szakszerű, 

pontos és következetes használata.  

 

 

Ismeretek: 

Diszperz rendszerek, 
komponensek, fázisok. 

Méret szerinti csoportok 

(homogén heterogén és kolloid 

rendszerek). 

Halmazállapot szerinti csoportok 

(elegy, köd, füst, füstköd, 

aeroszol, hab, szuszpenzió, 

ötvözet).  

 

Háztartási példák gyűjtése 

diszperz rendszerekre, valamint 

összetételükkel kapcsolatos 

gazdasági számítások.  

A metastabil állapot bemutatása 

példákon. 

Különböző vízfajták 

összetételének összehasonlítása. 

Adatgyűjtés a Los Angeles- és a 

London-típusú szmog 

kialakulásának feltételeiről. 

 

Ismeretek: 

Oldatok. 

Az oldódás, az oldódás 

hőhatása, oldhatóság, telített, 

túltelített oldat, az oldódás 

sebessége, a mennyiség és a 

sebesség változtatásának 

lehetőségei.  

 

Számítások végzése oldatok 

koncentrációjával (pl. 

ásványvizek), hígítással, 

töményítéssel, keveréssel. 

A tengervíz, édesvíz, ásványvíz, 

gyógyvíz, esővíz, ioncserélt és 

desztillált víz kémiai 

összetételének összehasonlítása. 

Balesetvédelmi szabályok 

alkalmazása oldatokkal (pl. a 

 

Matematika: 

százalékszámítás. 
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hígan veszélytelen anyag 

töményen veszélyes lehet). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moláris térfogat, relatív sűrűség, keverék, elegy, oldat, rácstípusok, 

heterogén rendszer, kolloid, oldódás, oldhatóság, telített, telítetlen oldat, 

oldatösszetételek megadása,  anyagáramlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az elektron egy másik atommag vonzásába kerül: 

kémiai reakció 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Kémiai változás, kémiai egyenlet, anyagmegmaradás. A kémiai 

reakciók. Energiamegmaradás. Egyirányú, megfordítható és 

körfolyamatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagmegmaradás elvének mélyítése. Az energiatakarékosság 

módszereinek megismerése, fontosságuk megértése. Az 

energiaátalakítások hatásfokának és a szennyezéseknek az 

összekapcsolása. Az energiahordozók előnyeinek és hátrányainak 

mérlegeléséhez érvek alkalmazása.  

A rendszerfogalom általánosítása.  

A dinamikus egyensúly fogalmának általánosítása, a kémiai változások 

oksági viszonyai felismerésének erősítése és a változások különböző 

szintű leírásainak összekapcsolása, valamint az egyirányú, 

megfordítható és körfolyamatok hátterének megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miből lesz a vízkő, és hova tűnik, 

ha eltávolítjuk? Háztartási 

gázrobbanás – esettanulmány. 

Hol van az élelmiszerekben a 

csomagolásukon feltüntetett 

energia? Miért és hogyan 

főzünk? 

Miért gazdaságos a kondenzációs 

kazán? 

Hogy működik az autó légzsákja? 

  

Ismeretek: 

Kémiai reakciók, a reakciók 

feltételei. Reakcióegyenlet. 

A reakciók feltételei, az 

elektronátmenetet megelőző és 

követő lépések. 

Anyagmegmaradás és a 

részecskék számának 

összefüggése. 

A kémiai változás leírása három 

szinten: makro-, részecske- és 

szimbólumszint. A reakciók 

magyarázata a kötésekkel és 

leírása reakcióegyenletekkel. 

Egyszerű sztöchiometriai 

számítások végzése.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

nemzeti jelképeink. 

 

 

Ismeretek: 

A reakciók hőhatása. 

Az aktiválási energia és a 

reakcióhő. 

Annak felismerése, hogy a 

kémiai kötésekben energia 

tárolódik. Az egyes 

energiahordozók és -források 

 

Matematika:  
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 előnyeinek és hátrányainak 

mérlegelése fenntarthatóság, 

gazdaságosság, környezeti 

hatások és szociális szempontok 

alapján.  

előjelek helyes 

használata, 

egyenletrendezés. 

 

 

Ismeretek: 

Reakciósebesség, hőmérséklet-, 

felület- és koncentrációfüggése, 

robbanás. Katalizátor 

biokatalizátorok (enzimek)  

Természeti folyamatok 

sebességváltozásainak 

megfigyelése, rögzítése, ezek 

értelmezése, szabályozásának 

elemzése. Balesetvédelem: 

robbanás megelőzése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az országok 

energiafüggősége, a 

helyes választás 

szempontjai. 

 

 

Ismeretek: 

A reakciók egyensúlya. 

A körfolyamat szabályozó 

lépései. 

A termikus egyensúly és a 

kiegyenlítődés. 

Statikus, dinamikus és 

stacionárius egyensúly, stabil és 

metastabil állapot. 

A Le Chatelier–Braun-elv.  

Az egyirányú, megfordítható és 

körfolyamatok hátterének 

megértése. A mészégetés, 

mészoltás és habarcs megkötése 

mint körfolyamat értelmezése; 

szabályozásának módja. 

Dinamikus kémiai egyensúly 

vizsgálata kémiai rendszerben 

(szénsavas ásványvíz).  

Az egyensúlyt megváltoztató 

okok következményeinek 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai változás, reakcióegyenlet, anyag- és energiamegmaradás, rendszer 

és környezet, reakciósebesség, befolyásoló tényezői, egyensúlyi állapot, és 

jellemzői, befolyásoló tényezői. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kémiai reakciók típusai  

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

Egyesülés, bomlás, égés, gáz- és csapadékképződés. Sav-bázis reakciók 

(Arrhenius szerint), savak, bázisok, sók, közömbösítés, indikátor, pH-

skála, néhány gyakoribb savas és lúgos kémhatású anyag ismerete. 

Redoxireakciók (oxigénátmenet szerint). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése és magyarázata, 

gyakorlati jelentőségének megismerése az állandóság és változás 

szemszögéből. 

A tudomány, technika, kultúra területén az elméletek fejlődésének 

felismerése, egyes elméletek korlátozott, de célszerű alkalmazhatósága.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért vörös a kékszilva, amikor 

még zöld? 
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Miért kell szelektíven gyűjteni a 

karóra gombelemét? 

Miért rozsdásodik a vas? Miért 

nem rozsdásodik a 

bádogcsatorna? Hogyan védik a 

korróziótól a tengeri vezetékeket, 

a benzinkutak földbe ásott 

üzemanyag-tartályait? 

Ismeretek: 

Reakciótípusok és a kémiai 

reakciók csoportosítása. 

Példák keresése a mindennapi 

életből a különböző 

reakciótípusokra. E reakciók 

végiggondolása az eddig tanult 

szempontsor alapján. 

Különböző kémiai anyagok 

kémhatásának megmérése, a 

tapasztalatok magyarázata. 

 

Ismeretek: 

Sav-bázis reakciók. Sav, bázis, 

protonátadás. 

A pH és a kémhatás kapcsolata.  

A víz autoprotolízise. 

 

Erős és gyenge savak, illetve 

bázisok; a sók kémhatása.  

A savak és bázisok 

tulajdonságainak, valamint a sav-

bázis reakciók (protolitikus 

reakciók) létrejöttének 

magyarázata a disszociáció és a 

protonátadás elmélete alapján.  

A pH-skála értelmezése. 

A sav-bázis és a redoxireakciók 

elméleteinek összevetése, az új 

megoldás hasznainak kiemelése.  

 

Ismeretek: 

Redoxireakciók. 

Az elektrokémiai folyamatok 

gyakorlati jelentősége. A korrózió 

folyamata. 

Oxidálószer, redukálószer. 

Galvánelemek, akkumulátorok.  
 

A redoxireakciók értelmezése az 

elektronátmenet alapján. 

Az elektromos energia 

termelésének és egyes fémek 

előállításának értelmezése az 

oxidálószer és a redukálószer 

fogalmával. 

Galvánelemek és az 

akkumulátorok működésének. 

Elem készítése és vizsgálata 

kétféle fémlemezből és citromból, 

almából. A klór, a hidrogén-

peroxid és a hipó (NaOCl) 

fertőtlenítő, oxidáló hatásának 

vizsgálata és ennek alapján 

felhasználásuk magyarázata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sav, bázis, pH, vízionszorzat, indikátor, közömbösítési reakció, 

redoxireakció, oxidáció, redukció, galvánelem, akkumulátor, elektrolízis. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év végi rendszerezés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Az anyagok szerkezete, és az anyagok fizikai tulajdonságai közötti 

összefüggések felismerése 

Kémiai kötések kialakulásának feltételei 
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A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése és magyarázata, 

gyakorlati jelentőségének megismerése az állandóság és változás 

szemszögéből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanév során szerzett ismeretek felidézése, ismétlés, az ismeretek 

közötti kapcsolatok erősítése, a tanulási folyamat segítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanuló ismeri és alkalmazza a tudományos gondolkodás módszereit. 

Látja az anyagi világ egymásra épülő szerveződési szintjeit, és tudja, hogy 

egy adott jelenséggel több tudományterület is foglalkozik. Értően használja 

a periódusos rendszert. Érti a részecskék szerkezete, a halmazok fizikai 

tulajdonságai és a felhasználási lehetőségek közötti kapcsolatot. El tud 

igazodni a kémiai reakciók sokaságában, érti a csoportosítás hasznát. Meg 

tudja ítélni, hogy egy reakció végbemehet-e adott körülmények között, és 

veszélyes lehet-e saját magára, vagy a környezetre Ismeri a fontos 

szervetlen anyagok felhasználását, azok életciklusának környezetre és 

emberi egészségre gyakorolt hatásait. Tudja konkrét anyagon vagy kémiai 

reakción alkalmazni az általános kémiai ismereteit. Saját állampolgári 

lehetőségeivel élve törekszik az ipari folyamatok környezetszennyező 

hatásának mérséklésére, a zöld kémia elveinek alkalmazására, a szelektív 

hulladékgyűjtésre és az újrahasznosításra. 

Képes ismereteinek bővítésére, kémiai tudásának más tantárgyakkal való 

összekapcsolására.  

 

 

 

A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv a rendszerszintű 

gondolkodás támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat is 

tartalmaz. 

 A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása. A kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a 

környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára. 

 A természettudományok oktatása szervesen kapcsolódik a közoktatás azon általános 

célkitűzéséhez, amely a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése mellett az 

általános és speciális képességek kibontakoztatásával segíti elő a diákok boldogulását az 

életben. A természettudományi tanulmányok - ezen belül a kémia -, hozzájárulnak a tudatos 

fogyasztói-  és vásárlási szokások kialakulásához, az erkölcsileg helyes, a fenntarthatósági 

szempontokat figyelembe vevő döntések meghozatalához, valamint az ál-, fél- és valóban 

tudományos állítások közötti eligazodáshoz, a médiatudatossághoz is.  

  A természettudományokon belül a kémia tanulása, a vegyi anyagok fő csoportjainak 

és jellemző tulajdonságaiknak megismerése által a mindennapi életben előforduló vegyi 
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anyagok balesetmentes használata nemcsak a háztartásokban, hanem speciálisan a  

munkahelyen  a kisgyermekek miatt is rendkívül fontos.  

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy 

rendszerezze, frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze 

természettudományos gondolkodásukat, képességeiket. A  rövid időkeret miatt a kvantitatív 

feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeretek mennyisége alacsony marad, a témák 

hangsúlya a gyakorlatban előforduló ill. használható ismereteket helyezi előtérbe. A 

gyakorlatközeli tartalmak a szakgimnáziumi kémia tanulás a tantárgy belső logikája szerint 

építkezik, és ahhoz kapcsolja a gyakorlati ismereteket. 

A kerettanterv és ezen keresztül a helyi tanterv is nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóság ill. 

környezettudatosság problémáira. 

 Fontos, hogy a  tanuló értse a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés 

különbözőségeit. Konkrét példákon keresztül lássa, hogyan függ össze a fenntarthatóság 

három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság)  globális 

problémákkal. Képes legyen megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális 

cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. Legyen képes a 

fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni, értse a nemzetközi 

összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

 – legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében az 

okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

 – ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket;  

– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram 

ismeretében adatok, folyamatok meglátására;  

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére. 

 – a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása;  

– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása.  

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos érvelés 

néhány sajátságának elmélyítése;  

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása. 
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Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Elemek, vegyületek. 

Halmazok 

(Gázok, folyadékok, 

halmazállapotváltozások) 

 

Órakeret:12 

 

Előzetes tudás  

 

Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot, 

fizikai-, kémiai változás, oldatok. 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. Legyenek 

képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására.  

Ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket.  

Legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, 

valamint adott diagram ismeretében adatok, folyamatok 

meglátására. 

 Legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat 

értelmezésére. 

 Legyenek tisztában a  kémia eredményeivel, céljaival és 

módszereivel, a kémia tanulásának értelmével. Ismerjék az atomok 

belső struktúráját leíró modelleket a jelenségek/folyamatok 

leírásában. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 

 

A természettudományok. 

A kémia, mint természettudomány. A kémia és a kémikusok 

szerepe az emberi civilizáció megteremtésében és 

fenntartásában. Megfigyelés, rendszerezés, modellalkotás, 

hipotézis, a vizsgálatok megtervezése (kontrolkísérlet), 

elvégzése és kiértékelése, az eredmények publikálása és 

megvitatása. 

Az anyagok csoportjai: elemek, vegyületek, keverékek.  

Fizikai változások. Halmazállapot változások.  

Matematika: egyenes 

arányosság.  

Fizika: Energiadiagramok 

értelmezése 
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Gázok, gázelegyek. 

A folyadékok általános jellemzése. 

Az oldatok. Az oldódás folyamata, és az azt kísérő 

energiaváltozások, hidratáció. 

Az oldatok töménységének megadása 

Szilárd anyagok: kristályos-, amorf anyagok 

Kolloidok 

Kémiai változások 

Reakciótípusok: egyesülés, bomlás, reakciókat kísérő 

hőváltozások. 

Kulcsfogalmak Anyagi halmaz, elem, vegyület, keverék, diszperz rendszer, gázok, 

diffúzió, térfogat, sűrűség, oldat, oldószer, telítetlen-, telített-, 

túltelített oldat, oldáshő, hidratáció, kristályos anyag, amorf anyag, 

halmazállapot változások, olvadáspont, forráspont, fagyáspont, 

kölcsönhatás, kémiai változások, egyesülés, bomlás. 

 

 

 

Tematikai egység 

 

Atomi aktivitás 

 

Órakeret: 12 

 

Előzetes tudás  

Energia, elektromos töltés, szimmetria 

 

 

Fejlesztési feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ 

fogalmának mélyítése. Az állapot és a változás 

fogalmának bővítése az atomok mérettartományában 

bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat 

erősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

Kapcsolódási pontok 
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Az elektronburok és az atommag szerkezete. 

 Az atomenergia és felhasználása.  

Az atom részeinek felfedezése (aktuális kísérleti módszerek 

megismerése)  

Az atomot felépítő elemi részecskék viszonya, eltérések. 

Izotópatomok létezése, tömegviszonyaik, előfordulási arányuk.  

A radioaktivitás felfedezésének története, a radioaktivitás 

jellemzői és felhasználásuk kapcsolata.  

A radioaktivitás néhány gyakorlati alkalmazásának, az élő 

szervezetre gyakorolt hatásának megismerése.  

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

 Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és 

elvi lehetőségei. 

 Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

 A periódusos rendszer atomszerkezeti magyarázata 

Történelem: Hirosima, 

Csernobil, hidegháború  

 

Földrajz: atomerőművek a 

világban  

 

Osztályfőnöki: 

fenntarthatóság, atomenergia. 

    

Kulcsfogalmak 

Atom, proton, elektron, neutron, energiaminimum, 

radioaktivitás, izotóp, atomenergia, maghasadás, 

láncreakció, atomerőmű. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Formák és arányok a 

természetben (Elemek és 

vegyületek; kristályrácsok) 

 

 

Órakeret: 25 

 

 

Előzetes tudás 

Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. 

Atom és molekula, szerkezeti képlet. 

 

 

Fejlesztési feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat 

fenntartó és felborító erők fölismerése. Szerkezet és tulajdonság 

összefüggésének belátása. Szerkezet, arány és biológiai funkció 

összekapcsolása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

Kapcsolódási pontok 
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Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai 

rend fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat 

néhány módszerének megismerése. 

Kristályos és amorf anyagok összehasonlítása ásványok 

segítségével. 

Ionos kötés, ionrács kialakulása.  

Ionrácsos anyagok tulajdonságai. Fontosabb ionrácsos 

vegyületek. (NaCl, NaOH)  

A fémes kötés és a fémrács jellemzői, fémes tulajdonság, 

hasonlóság és eltérés az ionráccsal. A fémek főbb csoportjai, és 

azok vegyületei: I. II. III. csop. d-mező fémei és vegyületeik. 

(Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Sn, Pb, Hg, Ag, Au) 

Az égési folyamat értelmezése, mint oxigénátmenet, majd 

elektronátmenet alapján. (Mg) Redoxireakció. 

A kémiai elnevezések, a vegyületek összegképlete egyszerű 

példákon.  

Molekulák kialakulása, szimmetriájuk, és annak feltételei. 

Kovalens kötés , szigma és pi kötés, polaritás. Fontosabb 

kovalens kötéssel kialakuló elemek és azok vegyületei. (H2, O2, 

H2O, N2, halogének, HCl, S, SO2, H2S) 

Molekulák térbeli alakja. (metán, ammónia, víz) 

Sav-bázis reakciók.  

 

Földrajz: ásványok, kőzetek 

Biológia: elemek, vegyületek 

élettani hatásai 

 

Kulcsfogalmak  

 

Szimmetria, összegképlet, kristályos, amorf, fémes kötés, ionkötés, 

kovalens kötés, apoláris, poláris kötés, molekula, kötő-, nemkötő 

elektronpár,  többszörös kovalens kötés, molekulák alakja. savak- 

bázisok, sav-bázis reakciók, égés,  e -  átmenet, redoxi reakció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Elektrokémia 

 

Órakeret: 5 

Előzetes tudás Energia, elektromos töltés, elektromos vezetés, fémes 

tulajdonságok, ionrácsos anyagok oldatai, redukció, oxidáció. 

Fejlesztési feladatok Ismeretek a ma használt galvánelemekről és akkumulátorokról. 

Az elektrolízis gyakorlati alkalmazásai. Az elektrolizálócella és a 

galvánelemek felépítésének és működésének összehasonlítása. 

Ionvándorlás. Akkumulátor, szelektív hulladékgyűjtés, 

galvanizálás 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

                                                                                                                            

Kapcsolódási pontok 

Ismerje meg az elektromos áram felfedezését, előállításának 

lehetőségeit.  

Fedezze fel a kapcsolatot a fizikai és kémiai jelenségek 

között. Ismerje meg az elektromos áram hatását az 

elemekre, vegyületekre, az élőlényekre.  

Legyen tisztában felhasználásának lehetőségeivel, 

mindennapokban betöltött szerepével, tárolásának 

lehetőségeivel.  

Redoxireakciók, kémiai egyenletek rendezése. 

Az elektromosság felfedezésének története. (Galvani, 

Daniell-elem) 

A galvánelemek jellemzői, részeik megismerése, 

felhasználási lehetőségeik. (elemek, telepek, 

akkumulátorok) 

Elektrolízis. 

Az elektrolízis felhasználási lehetősége a mindennapokban. 

Biológia: állati elektromosság, 

a szív és az agy elektromos jelei 

Kulcsfogalmak redukció, oxidáció, elektród, anód és katód,  Daniell-elem és 

jelölése, galvánelemek környezetvédelmi vonatkozásai, ólom 

akkumulátor, elektrolízis, fém bevonatok készítése 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

A szén, a szénhidrogének 

és halogénezett 

származékaik 

 

 

Órakeret: 20 

Előzetes tudás A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén 

elektronszerkezete. Egyszeres és többszörös kovalens kötés, 

a molekulák alakja és polaritása, másodrendű kötések. 

Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas eső, 

„ózonlyuk”. 

Fejlesztési feladatok Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves 

vegyületek csoportosításának, a vegyület, a modell és a 

képlet viszonyának, a konstitúció és az izoméria 

fogalmának értelmezése és alkalmazása. A szénhidrogének 

és halogénezett származékaik szerkezete, tulajdonságai, 

előfordulásuk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok 
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felismerése és alkalmazása. A felhasználás és a környezeti 

hatások közötti kapcsolat elemzése, a környezet- és 

egészségtudatos magatartás erősítése. Helyes életviteli, 

vásárlási szokások kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

                                                                                                                            

Kapcsolódási pontok 

A szén és fontosabb vegyületei.  

A szén, módosulatai, szén-monoxid és a szén-dioxid, 

élettani hatásuk. 

Bevezetés a szerves kémiába  

A szerves kémia tárgya (Berzelius, Wöhler), „vis vitalis” 

elmélet, az organogén elemek (Lavoisier). A szerves 

vegyületek nagy száma, a szénatom különleges sajátosságai, 

funkciós csoport, konstitúció, izoméria. Összegképlet 

(tapasztalati és molekulaképlet), a szerkezeti képlet, a 

konstitúciós képlet és az egyszerűsített jelölési formái. A 

szénváz alakja. A szerves vegyületek elnevezésének 

lehetőségei: tudományos és köznapi nevek.  

Az anyagi világ egységességének elfogadása. A modell és 

képlet kapcsolatának rögzítése, képletírás. A nevek 

értelmezése. A szerves vegyületek elnevezése néhány 

köznapi példán bemutatva, rövidítések, pl. E-számok 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek 

A telített szénhidrogének  

Alkánok (paraffinok) elnevezése, metil- és etilcsoport, 

homológ sor, általános képlet, tulajdonságaik, reakcióik. A 

telített szénhidrogének előfordulása és felhasználása. A 

fosszilis energiahordozók problémái. A kőolaj, a földgáz és 

a kőszén eredete, összetételük, felhasználásuk. 

Veszélyes anyagok környezetterhelő felhasználása 

szükségességének belátása. 

Biológia-egészségtan: etilén 

mint növényi hormon, 

rákkeltő és mutagén 

anyagok, levegőszennyezés, 

szmog, üvegházhatás, 

ózonpajzs, savas esők.  

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, 

kondenzáció, forráspontot 

befolyásoló külső tényezők, 

hő, energiamegmaradás, 

üvegházhatás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzoltás, 

energiatermelés.  

Telítetlen szénhidrogének: az alkének (olefinek)  

Elnevezésük, molekulaszerkezet, geometriai izoméria. 

Égésük, addíciós reakciók, polimerizáció, PE és PP, 

tulajdonságaik.  

A diének és a poliének 
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Az izoprén szerkezete, tulajdonságai. Polimerizáció, 

kaucsuk, vulkanizálás, a gumi előállítása, tulajdonságai. A 

karotinoidok. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, 

keletkezésük, energiaipar, 

kaucsukfaültetvények, 

levegőszennyezés, szmog, 

globális problémák, 

üvegházhatás, ózonlyuk, 

savas eső. 

Az aromás szénhidrogének  

A benzol szerkezete (Kekulé), tulajdonságai. Aromás 

szénhidrogének felhasználása, biológiai hatása. 

A halogéntartalmú szénhidrogének 

 A halogéntartalmú szénhidrogének elnevezése, erős élettani 

hatás. A halogénszármazékok jelentősége. (kloroform, 

teflon, freon,) 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Atomrács, a szén, módosulatai, szén-monoxid és a szén-

dioxid, élettani hatásuk. 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós 

csoport, köznapi és tudományos név, telített, telítetlen, 

aromás vegyület, alkán, homológ sor, szubsztitúció, a kőolaj, 

a földgáz és a kőszén, alkén, addíció, polimerizáció, 

műanyag. 

 

 

Tematikai egység  

 

Az oxigéntartalmú szerves 

vegyületek 

 

Órakeret: 11 

Előzetes tudás Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, 

sav-bázis reakciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, 

redoxireakciók. A szerves vegyületek csoportosítása, a 

szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funkciós csoport, 

izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

Fejlesztési feladatok Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggések ismeretében azok 

alkalmazása. Előfordulásuk, felhasználásuk, biológiai 

jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szerkezettel való 

kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák 

jelentőségének megértése, megoldások keresése. 

Következtetés a háztartásban előforduló anyagok 

összetételével kapcsolatos információkból azok 

egészségügyi és környezeti hatásaira, egészséges 

táplálkozási és életviteli szokások kialakítása. 

Következtetés a háztartásban előforduló anyagok 

összetételével kapcsolatos információkból azok 
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egészségügyi és környezeti hatásaira, egészséges 

táplálkozási és életviteli szokások kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Kapcsolódási pontok 

Az alkoholok  

Az alkoholok csoportosítása, elnevezésük. A metanol, az 

etanol és a glicerin szerkezete és tulajdonságai, élettani 

hatása. Alkohol tartalmú italok előállítása. 

Véralkoholszintre gyakorolt hatásuk, egészségtudatos 

magatartás. 

Biológia-egészségtan: az 

alkohol hatásai, erjedés. 

 

 Fizika: felületi feszültség 

 

 

 

 

 

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbetegség, 

biológiai oxidáció 

(citromsavciklus), Szent-

Györgyi Albert 

Az éterek  

Az éterek elnevezése, szerkezete. A dietil-éter 

tulajdonságai, élettani hatása, felhasználása régen és most. 

Az oxovegyületek  

Az aldehidek és a ketonok elnevezése, szerkezete, A 

formaldehid felhasználása (formalin), mérgező hatása. 

Aceton, mint oldószer. 

A karbonsavak és sóik  

A karbonsavak elnevezése. Szerkezetük, fizikai és kémiai 

tulajdonságaik. A karbonsavak előfordulása, felhasználása, 

jelentősége. 

Az észterek  

Észterképződés alkoholokból és karbonsavakból, 

kondenzáció és hidrolízis. A gyümölcsészterek mint 

oldószerek, természetes és mesterséges íz- és illatanyagok. 

Viaszok és biológiai funkcióik. Zsírok és olajok.  

Biológia-egészségtan: 

lipidek, sejthártya, 

táplálkozás.  

 

 

 

Fizika: felületi feszültség 

 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek  

A felületaktív anyagok szerkezete, típusai. Micella, 

habképzés, tisztító hatás. A mosóhatás értelmezése. 

Szappanfőzés. Felületaktív anyagok a kozmetikumokban, 

az élelmiszeriparban és a sejtekben. Tisztítószerek 

adalékanyagai. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

 Hidroxil- csoport, alkohol, oxo-, karboxil- és észtercsoport, 

aldehid, keton, karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív 

anyag, hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, szappan. 
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Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

 

Óriásmolekulák és  

 -alkotórészeik 

 

Órakeret: 18 óra 

Előzetes tudás Éterkötés, észterkötés, hidrolízis, hidroxil- csoport, alkohol, 

oxo-, karboxil- és észtercsoport, aldehid, keton, karbonsav, 

észter, funkciós csoport. 

Fejlesztési feladatok A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

szerkezete, tulajdonságai, előfordulása, felhasználása, 

biológiai jelentősége közötti kapcsolatok megértése. 

Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító magatartás 

kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Kapcsolódási pontok 

A szénhidrátok  

A szénhidrátok előfordulása, összegképlete, csoportosítása: 

mono-, di- és poliszacharidok. Szerkezet, íz és oldhatóság 

kapcsolata. 

Biológia-egészségtan: a 

szénhidrátok emésztése, 

biológiai oxidáció és 

fotoszintézis, növényi 

sejtfal, tápanyag, 

ízérzékelés, vércukorszint.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

papír 

A monoszacharidok 

 A monoszacharidok funkciós csoportjai, szerkezetük, 

tulajdonságaik. A szőlőcukor és a gyümölcscukor 

szerkezete, előfordulása, jelentősége. 

 

A diszacharidok  

A diszacharidok keletkezése kondenzációval, hidrolízisük 

(pl. emésztés során). A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok és ennek szerkezeti oka. A maltóz, a 

cellobióz, a szacharóz és a laktóz szerkezete, előfordulása. 

Biológia-egészségtan: 

szénhidráttartalmú 

élelmiszerek, cukorbetegség, 

intoleranciák. 

A poliszacharidok  

A keményítő és a cellulóz szerkezete, tulajdonságai, 

előfordulása a természetben, biológiai jelentőségük és 
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felhasználásuk a háztartásban, az élelmiszeriparban, a 

papírgyártásban, a textiliparban. 

Az aminosavak  

Az aminosavak funkciós csoportjai. Előfordulásuk és 

funkcióik. A fehérjealkotó aminosavak, esszenciális 

aminosavak. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, enzimek 

működése, fehérje 

érzékenység. 

Peptidek, fehérjék  

A peptidcsoport kialakulása és a peptidek szerkezete (Emil 

Fischer). A fehérjék szerkezeti szintjei (Sanger, Pauling) és 

a szerkezetet stabilizáló kötések. A peptidek és fehérjék 

előfordulása, biológiai jelentősége, szerkezete. A fehérjék 

által alkotott makromolekulás kolloidok jelentősége a 

biológiában és a háztartásban. 

 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

 A „nukleinsav” név eredete, a nukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS szerkezete. 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzimek, 

nukleotidok, ATP és 

szerepe, öröklődés 

molekuláris alapjai, mutáció, 

fehérjeszintézis, géntérkép. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

 

 

A keményítő, és a  cellulóz gyakorlati jelentőségének 

megismerése. A szénhidrátok egészségügyi szerepe. 

 Hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, poliészter, mono- 

di- és poliszacharid, aldóz, ketóz, aminosav,  peptidcsoport, 

polipeptid, fehérje, fehérjék szerkezete, nukleotid, 

nukleinsav, DNS, RNS.  

 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

 

Globális környezeti  

problémák 

 

Órakeret: 5 

Előzetes tudás anyagok körforgása, üvegházhatás, CO2 kibocsátás, 

ózonlyuk, szelektív hulladék gyűjtés, hulladékok 

újrahasznosítása. 
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Fejlesztési feladatok A környezetvédelem területeinek megismerése: a levegő, a 

talaj és a víz, a természetvédelem, az épített környezet 

védelme. Ezek leggyakoribb szennyező forrásainak és annak 

egészségügyi következményeinek elsajátítása. Annak 

tudatosítása, hogy a fenntartható fejlődést kell szem előtt 

tartani és  hogy a globális környezeti problémák mindenkit 

érintenek. A nevelés felelőssége. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

 

Kapcsolódási pontok 

A levegő összetétele, üvegházhatású gázok, szmog, 

levegőszennyezés következményei, vízszennyezés, NO3
--os víz 

veszélyei, talajszennyezés leggyakoribb formái, 

következményei, ózonpajzs védelme, savas esők hatása az 

épített környezetre, hulladékok, veszélyes hulladékok kezelése, 

a zöld kémia alapelvei, globális felmelegedés és 

következményei. Fosszilis- 

 és megújuló energiaforrások. 

Biológia: élőlények 

környezete, ökológia, 

veszélyeztetett fajok. 

Földrajz: a légkör 

változása, tenger 

áramlatok, éghajlati övek, 

földfelszínre ható 

természeti jelenségek 

hatása. 

Történelem: ipari 

forradalom, fogyasztói 

társadalom. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

levegő összetétele, szmog típusok, hulladék, szelektív 

hulladék hasznosítás, veszélyes hulladékok, ózon, 

fenntartható fejlődés, globális felmelegedés, üvegházhatású 

gázok, CO2-kvóta. 

Testnevelés  
 

A tantárgy célja, feladata 

 

A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú 

alapozó és sportági jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés 

tovább folytatódik. A testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a 

mozgáshoz fűződő felnőttkori pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, 

napi életritmusba ágyazott struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A Nat-ban 

megfogalmazott nevelési célok mentén az Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák 

kialakítása a középfokú nevelési-oktatási szakaszban is folytatódik, a Nat-ban meghatározott 

tanulási kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül 

az egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló 
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mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az 

autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés 

sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban 

kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati 

hasznának tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani 

a mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló 

megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét az 

egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdekében, amelynek 

megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását stratégiai fontosságúnak tartja. 

Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú mozgástapasztalatai birtokában 

képes választani a különböző rekreációs mozgásformák közül, önálló és tudatos 

sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott mozgást, tudja és 

tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő 

iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon 

átívelő aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges 

mozgásformáit, a biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri és egyre 

tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások 

kedvezően hatnak a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért 

teljesítmény maximum szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő 

hatások nélkül jelentős a visszaesés mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások 

során megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt 

testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az 

egyéni tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt 

módszerek. Itt fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló 

pedagógiai kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti 

folyamatait alakító, a pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és 

társértékelés egészít ki.  

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a 

tanulókat az általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a 

nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt 

szerepet kap. 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül 

erősíthetjük a tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittségösszetevők fejlesztésére. 

A technológia adta lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek elmélyítésére 

nyílik mód, különböző projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét követve. 
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A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan 

fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés 

tanítási-tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 

életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 

kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 

példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -

szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és 

társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a 

szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. 

A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy 

tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító 

tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 

megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a 

tanuló értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 

tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 
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tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 

produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 

bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen 

területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató 

elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 

eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és 

egészségfejlesztés a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi 

teherbírását fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. 

A sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 

közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - 

amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent 

teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 

abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 

megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a 

gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok 

túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves 

részként való megjelenést a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg 

a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló 

témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, 

hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 

önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra 

vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret 

meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

A fő célok mellett kiemelt részcél a 15–18 éves korosztály körében nagyobb arányban 

megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal és belgyógyászati betegségekkel rendelkező tanulók 

adaptív testedzésének, mozgásműveltségük bővítésének biztosítása, az egészségi állapot, a 

teljesítőképesség helyreállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és tudatos, rendszeres 

végzése, a preventív szemlélet alkalmazása. A tanulók kiválaszthatják a betegségüktől, 

elváltozásuktól függetlenül végezhető különböző testgyakorlatokat, szabadidős és 

sportjátékokat. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló 

önmagához mért fejlődése, ami egyre növekvő tanulói felelősségen alapuló eljárások (ön- és 

társértékelés) megjelenésével válik módszertanilag változatos repertoárrá. A teljesítmények 

méréséhez ebben az életkori szakaszban is fontosak a különböző kritériumokra vagy 

normákra vonatkoztatott pontérték-táblázatok, melyeket a tanulók tudatosan nyomon 

követnek, de az egyes próbákon és teszteken elért eredmények nem lehetnek kizárólagos 

eszközei a tanulói teljesítmény értékelésének. A motoros tanulói teljesítmények mellett az 

értékelés részét képezik még az érzelmi-akarati tényezők is. A minősítésbe beszámítható a 
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tanuló által önállóan választott és rendszeresen gyakorolt szabadidős vagy versenyszerű 

sporttevékenység, valamint a különböző sporteseményeken való szurkolói, szervezői és 

versenybírói aktivitás. Ez nemcsak emocionális, hanem pedagógiai és sportszakmai kérdés is. 
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A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

9/Ny. évfolyam/heti 5 óra/36 hét/180 óra (Helyi tanterv a Kisgyermekgondozó és –nevelő 

szakmacsoport számára) 

 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 0. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes 

középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak 

visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan 

képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, 

melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre 

inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
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− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

A 0. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 180 óra (36 hét) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – egészségkultúra, 

prevenció, relaxáció, NETFIT felmérés 
24 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 
28 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok  33 

Testnevelési és népi játékok 17 

Önvédelmi és küzdősportok 17 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 18 

Úszás 18 
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Összes óraszám: 180 

 

 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció, NETFIT felmérés 

ÓRASZÁM: 24 óra 

NETFIT 

A NETFIT egy általános fittség-felmérési rendszer, amely négy különböző fittségi profilt 

különböztet meg, amelyekhez különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil 

egészében jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok 

különböző számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, 

az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db 

tesztet, míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 



1308 
 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása 

és végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a 

tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 
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 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

 

 Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 

m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény tető, 

dobbantó). Átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással.  

 

● Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika 

választása kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabdahajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és 

távolságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással.  

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 
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dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, 

hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, lendületek, 

ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), függeszkedési kísérletek 3–5 m 

magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 
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● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

●  

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Terpeszpedzés, szökkenés 

● Felkarállás 

● Gurulás előre terpeszülésből terpeszülésbe 

● Lendület előre terpeszülésbe 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

FOGALMAK 

emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, 

térdelőállások, lebegőállások, kelepfellendülés, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, 

fekvőfüggés, kelepfelhúzódás, térdfellendülés 
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A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Ritmikus gimnasztika: 

 A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

 Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű elsajátítása 

 Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

 Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

 Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

Aerobik: 

 A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

 Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása 

 szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a zenével 

összhangban történő végrehajtással 

 Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

 Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok (bemelegítő, 

aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése 
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laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk 

javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 33 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása  
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 Szabályok tudatos alkalmazása  

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, felugrások egy és két 

lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

●  Emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 
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● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

FOGALMAK 

játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig 

tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM:  17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és 

futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek 

felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 
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− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

FOGALMAK 

szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, dinamikus és statikus 

célfelületek 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 
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 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

 Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

 Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

 Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, 

ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

jártasságszintű elsajátítása 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, jártasságszintű végrehajtása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes 

ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb 

oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű bemutatása  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, 

önálló bemutatása 
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● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak jártasságszintű elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

 

 Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó 

leszorítások, bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 
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TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandröplabda, nordic walking, montain bike, 

görhoki, asztalitenisz, tollaslabda, kerékpározás) 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, kerékpártúra, életmód, vándortábor, sátortábor 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 
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TÉMAKÖR: Úszás 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 A választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

FOGALMAK 

rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, szauna, wellness 

A gyógytestnevelés-órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az 

egyéb vízben végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak 

figyelembevételével valósul meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a 

légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. A tanulók legyenek képesek tanári 

segítséggel összeállítani úszó-feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, elváltozásuk 

pozitív irányú megváltoztatását. 
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TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 
JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek 

megfelelően 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, 

azok szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az 

alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, 

pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb 

gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 

mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok 

elsajátítása 
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 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető 

káros életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése 

FOGALMAK 

korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 

 

 

 

9. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, Környezetvédelmi 

technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus és a Kisgyermekgondozó és –nevelő szakmacsoportok számára) 

 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes középfokú 

nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan képes 

feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, melynek 

során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre inkább 

felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. 

Ebből kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 
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− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 
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Tartalom 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció, NETFIT 15 

2. Atlétikai jellegű feladatmegoldások 19 

3. Torna jellegű feladatmegoldások 19 

4. Sportjátékok 27 

5. Testnevelési és népi játékok 15 

6. Önvédelmi és küzdősportok,  16 

7. Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 15 

8. Úszás 18 

 ÖSSZESEN:         144 

 

 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció NETFIT mérés 

 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

− A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy 

tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet 

tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi 

(állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a 

hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 
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 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása 

és végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a 

tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 

ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 
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− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 

m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény tető, 

dobbantó).  Átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre. 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre, emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 

lépés) nekifutással  
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 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika választása 

kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabdadobás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és távolságra. 

Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

 

FOGALMAK 

 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

 

ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 



1328 
 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 
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● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Felkarállás 

● Gurulás előre terpeszülésből terpeszülésbe 

● Lendület előre terpeszülésbe 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

FOGALMAK 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások 

első és második íve, utánlépés, térdelőállások, lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, 

hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, felkarállás, 

vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, alugrás, kelepfelhúzódás, 

kelepforgás, térdfellendülés 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

 

ÓRASZÁM: 27 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 
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 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 
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● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

 

FOGALMAK 

játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, 

kreatívan alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

 játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség 

jellemzi; 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

 A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást 

igénylő fogó- és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban 

az irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli 

megvalósítása 

 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek 

kiválasztására épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, 

joker játékosok az oldalvonalon) 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett 

egyéni és csapatszintű célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák 

gyakoroltatása egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a 

mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére időkényszer 

bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos 

játékokban (pl. váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, 

statikus helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és 

fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való 

alkalmazkodást segítő páros, csoportos versengő játékok 

− floorball sportág megismerése 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

FOGALMAK 

szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, forgástechnika (tánc), 

táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 
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A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok,  

 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

− . 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

 Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

 Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

 Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, 

ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 



1334 
 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, jártasságszintű végrehajtása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű bemutatása  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, 

önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak jártasságszintű elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

  Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 
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● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

Dzsúdó 

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

  

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó 

leszorítások, bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, karateállások és -

lépések, karatevédések, karatetámadások kézzel és lábbal 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 
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− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor, 

sátortábor 

TÉMAKÖR: Úszás 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 
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 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 A választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

FOGALMAK 

rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, szauna, wellness 

 

 

10. évfolyam/heti 4 óra/36 hét/144 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, Környezetvédelmi 

technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus és a Kisgyermekgondozó és –nevelő szakmacsoportok számára) 

 

 

A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú 

alapozó és sportági jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés 

tovább folytatódik. A testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a 

mozgáshoz fűződő felnőttkori pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, 

napi életritmusba ágyazott struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A Nat-ban 

megfogalmazott nevelési célok mentén az Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák 

kialakítása a középfokú nevelési-oktatási szakaszban is folytatódik, a Nat-ban meghatározott 

tanulási kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül 

az egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló 

mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az 

autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés 

sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban 

kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati 

hasznának tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani 

a mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló 
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megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét az 

egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdekében, amelynek 

megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását stratégiai fontosságúnak tartja. 

Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú mozgástapasztalatai birtokában 

képes választani a különböző rekreációs mozgásformák közül, önálló és tudatos 

sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott mozgást, tudja és 

tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő 

iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon 

átívelő aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges 

mozgásformáit, a biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri és egyre 

tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások 

kedvezően hatnak a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért 

teljesítmény maximum szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő 

hatások nélkül jelentős a visszaesés mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások 

során megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt 

testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az 

egyéni tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt 

módszerek. Itt fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló 

pedagógiai kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti 

folyamatait alakító, a pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és 

társértékelés egészít ki.  

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a 

tanulókat az általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a 

nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt 

szerepet kap. 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül 

erősíthetjük a tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittségösszetevők fejlesztésére. 

A technológia adta lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek elmélyítésére 

nyílik mód, különböző projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét követve. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 
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eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan 

fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés 

tanítási-tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, 

életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik 

kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, 

példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -

szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és 

társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a 

szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. 

A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy 

tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító 

tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 

megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a 

tanuló értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A 

tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 

tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 

produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 

bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen 

területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató 

elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 

eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és 

egészségfejlesztés a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi 

teherbírását fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. 
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A sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 

közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - 

amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent 

teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 

abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 

megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a 

gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok 

túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves 

részként való megjelenést a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg 

a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló 

témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, 

hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 

önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra 

vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret 

meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

A fő célok mellett kiemelt részcél a 15–18 éves korosztály körében nagyobb arányban 

megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal és belgyógyászati betegségekkel rendelkező tanulók 

adaptív testedzésének, mozgásműveltségük bővítésének biztosítása, az egészségi állapot, a 

teljesítőképesség helyreállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és tudatos, rendszeres 

végzése, a preventív szemlélet alkalmazása. A tanulók kiválaszthatják a betegségüktől, 

elváltozásuktól függetlenül végezhető különböző testgyakorlatokat, szabadidős és 

sportjátékokat. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló 

önmagához mért fejlődése, ami egyre növekvő tanulói felelősségen alapuló eljárások (ön- és 

társértékelés) megjelenésével válik módszertanilag változatos repertoárrá. A teljesítmények 

méréséhez ebben az életkori szakaszban is fontosak a különböző kritériumokra vagy 

normákra vonatkoztatott pontérték-táblázatok, melyeket a tanulók tudatosan nyomon 

követnek, de az egyes próbákon és teszteken elért eredmények nem lehetnek kizárólagos 

eszközei a tanulói teljesítmény értékelésének. A motoros tanulói teljesítmények mellett az 

értékelés részét képezik még az érzelmi-akarati tényezők is. A minősítésbe beszámítható a 

tanuló által önállóan választott és rendszeresen gyakorolt szabadidős vagy versenyszerű 

sporttevékenység, valamint a különböző sporteseményeken való szurkolói, szervezői és 

versenybírói aktivitás. Ez nemcsak emocionális, hanem pedagógiai és sportszakmai kérdés is. 
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10. évfolyam 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 10. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 9. 

évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes 

középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak 

visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan 

képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, 

melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre 

inkább felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 
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− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 10. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 144 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve                             Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció, NETFIT felmérések 
17 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 22 

Torna jellegű feladatmegoldások 
22 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok  29 

Testnevelési és népi játékok 18 

Önvédelmi és küzdősportok 19 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 17 

Összes óraszám: 144 

 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés 

témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-
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50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés 

témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 

gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével 

határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció, NETFIT felmérés 

ÓRASZÁM: 17 óra 

NETFIT 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 

amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi 

egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú 

tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi 

(állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a 

hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja; 

− folyamatosan nyomon követi az általános fizikai képességének fejlődését, ennek érdekében 

életvitelükben is helyet kap a rendszeres fizikai aktivitás 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 
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 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása 

és végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

 NETFIT felmérések elvégzése: 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével állóképesség, erő, 

hajlékonyság és testösszetétel. 

 

 

FOGALMAK: 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a 

tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatok  

ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 

m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső botátadással. 

Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény tető, 

dobbantó). Átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre.  

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika választása 

kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabdahajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és 

távolságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 
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● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a 

diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek 

alkalmazásával (pl.: gumilabda, frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

 

 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, 

hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

 ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 
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 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  
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● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Felkarállás 

● Gurulás előre terpeszülésből terpeszülésbe 

● Lendület előre terpeszülésbe 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 
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kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások 

első és második íve, utánlépés, térdelőállások, lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, 

hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, felkarállás, 

vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, alugrás, kelepfelhúzódás, 

kelepforgás, térdfellendülés 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével, elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR: Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Ritmikus gimnasztika: 

 A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

 Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű elsajátítása 

 Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 
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 Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

 Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

 

Aerobik: 

 A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

 Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása 

 szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a zenével 

összhangban történő végrehajtással 

 Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

 Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok (bemelegítő, 

aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése 
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laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk 

javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

 ÓRASZÁM: 29 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 
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 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

 

FOGALMAK 

játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig 

tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és 

futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek 

felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 
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− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

 

FOGALMAK 

szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, forgástechnika (tánc), 

táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 

népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

 Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

 Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

 Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, 

ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 
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 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások) elleni megfelelő védekező mozgás 

jártasságszintű elsajátítása 

 Alapvető  -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és ellentámadások 

biztonságos, jártasságszintű végrehajtása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes 

ütés helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb 

oldalán), gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű bemutatása  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, 

önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak jártasságszintű elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

 Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 



1355 
 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

elsajátítása passzív ellenfélen 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó 

leszorítások, bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, karateállások és -

lépések, karatevédések, karatetámadások kézzel és lábbal 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 
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− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor, 

sátortábor 

 

 

 

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 
JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek 

megfelelően1 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

                                                 
1 A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott 

intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának 

terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 

gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő 

tanár. 
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− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, 

azok szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az 

alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, 

pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb 

gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 

mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok 

elsajátítása 

 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető 

káros életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése 

FOGALMAK 

korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 
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11. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, Környezetvédelmi 

technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus és a Kisgyermekgondozó és –nevelő szakmacsoportok számára) 

 

 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely 

a felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő 

módszerek egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás 

lépéseinek kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, 

végrehajtásáig. Ebben a tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul 

egyfajta segítővé, facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább 

felnőttként kezelő bizalomteljes légkör uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú 

tolerancia, a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan 

végrehajtja a különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, 

edzettséget fejlesztő eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az 

uszodai környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett 

mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal 

rendelkezik a civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő 

tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit 

felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 

alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 
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− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés 

témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–

50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés 

témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a 

gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével 

határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 
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A 11. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve                             Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció, NETFIT felmérések 
13 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 18 

Torna jellegű feladatmegoldások 
18 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok  23 

Testnevelési és népi játékok 10 

Önvédelmi és küzdősportok 12 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 14 

Összes óraszám: 108 

 
 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció, NETFIT felmérés 

ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

− A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy 

tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet 

tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi 

(állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a 

hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 
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 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy 

váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 
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− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

 Távolugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 
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A gyógytestnevelés-órák keretében atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a 

tanulók állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, 

hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása  

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 
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● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Fiúknak: 

  Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

FOGALMAK 

billenés, saslendület előre-hátra 
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A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok 

kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását.  

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 



1366 
 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos 

játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes 

játék érdekében 

 Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő 

mozgássebesség és dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával 

történő végrehajtása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 
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játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 

az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 
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TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

FOGALMAK 

besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és 
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népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 
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● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, 

elsajátítása  

 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, fejen átdobás, válldobás 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 
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alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

montain bike, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 



1372 
 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan 

testgyakorlatokkal, sportokkal ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük 

ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 
ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; a szabadban 

végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, 

azok szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az 

alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, 

majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok tervezése, 

megtartása 
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 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb és 

összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és 

összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) 

mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok 

elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása tanári segítséggel 

 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető 

káros életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák alkalmazása a 

mindennapi életvezetésben 

FOGALMAK 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 

 

 

 

12. évfolyam/heti 3 óra/36 hét/108 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, Környezetvédelmi 

technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus és a Kisgyermekgondozó és –nevelő szakmacsoportok számára) 

 

 

 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozotabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 12. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a 

felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő módszerek 

egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás lépéseinek 

kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, végrehajtásáig. Ebben a 

tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, facilitátorrá. 
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A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes légkör 

uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú 

tolerancia, a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan 

végrehajtja a különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, 

edzettséget fejlesztő eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az 

uszodai környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett 

mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal 

rendelkezik a civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből 

kilépő tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és 

hatásrendszereit felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 

alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg) tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 
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PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

 

 

      

Éves óraszám: 108 

Tartalom  

 Tematikai egység Órakeret 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció NETFIT 12 

2. Atlétikai jellegű feladatmegoldások 16 

3. Torna jellegű feladatmegoldások 16 

4. Sportjátékok 22 

5. Testnevelési és népi játékok 10 

6. Önvédelmi és küzdősportok,  8 

7. Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 14 

   

 ÖSSZESEN:          108 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció NETFIT mérés 

ÓRASZÁM: 12 óra 

 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy 

tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet 
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tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi 

(állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a 

hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 
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A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy 

váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 
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 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

 Folyamatos futások 8–24 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

Dobások: 

 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabdadobás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 
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álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási 

távolság, induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, 

elektromos időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, 

aerob, anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért 

pálya, dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

   

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

 

 

Lányoknak: 

 Gerendán: 
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● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

FOGALMAK 

billenés, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, malomforgás 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

 

ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 
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− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos 

játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 
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● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes 

játék érdekében 

 Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő 

mozgássebesség és dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával 

történő végrehajtása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

 

FOGALMAK 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 

az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 



1383 
 

 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

 Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

 

 

FOGALMAK 
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besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok  

 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 
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● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, 

elsajátítása  

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

FOGALMAK 
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fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 

lépéses támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 

 

 

 

 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

 

ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 
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 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

 

 

13. évfolyam/heti 1 óra/31 hét/31 óra (Helyi tanterv a Vegyész technikus, Környezetvédelmi 

technikus, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, Műanyag-feldolgozó 

technikus és a Kisgyermekgondozó és –nevelő szakmacsoportok számára) 

 

 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 13. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a 

felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő módszerek 

egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás lépéseinek 

kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, végrehajtásáig. Ebben a 

tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, facilitátorrá. 

A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes légkör 

uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú tolerancia, 

a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan végrehajtja a 

különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, edzettséget fejlesztő 

eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az uszodai 

környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett mozgásformákat. A 

nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal rendelkezik a civilizációs 

ártalmak elhárítására. 
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A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő 

tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit 

felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 

alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
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− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

      

Éves óraszám: 31 

 

Tartalom  

 Tematikai egység Órakeret 

1. Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció NETFIT 3 

2. Atlétikai jellegű feladatmegoldások 4 

3. Torna jellegű feladatmegoldások 4 

4. Sportjátékok 10 

5. Testnevelési és népi játékok 4 

6. Önvédelmi és küzdősportok,  4 

7. Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 2 

   

 ÖSSZESEN:          31 

 

 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció NETFIT mérés 

ÓRASZÁM: 3  óra 

 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy 

tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet 

tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi 

(állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a 

hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 
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− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, 

elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, 

betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá 

hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a 

relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy 

váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő 

egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM:  4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 
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− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

Ugrások: 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

Dobások: 

 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 
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A gyógytestnevelés-órák keretében atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a 

tanulók állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, 

hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, elváltozásuk 

számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM:  4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 
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● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 
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billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, malomforgás 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Kosárlabda 

● Eddig tanult technikai elemek készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 
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● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos 

játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda 

Eddig tanult technikai elemek készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

  

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes 

játék érdekében 

 Labdarúgás 

Eddig tanult technikai elemek készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

  

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő 

mozgássebesség és dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

 

FOGALMAK 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 



1396 
 

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és 

az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 
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 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

 Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 
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besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok,  

ÓRASZÁM:  4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 
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● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgás anyagának megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgás anyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, 

elsajátítása 

  Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 
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● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 

lépéses támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM:  2 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 



1400 
 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

 

 

 

Osztályfőnöki 
A tantárgy célja, feladata 

Erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a 

törvények kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 

értékkonfliktusok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, 

művészeket, sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a 

szakmája fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert 

kiemelkedő magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, 

kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást 

erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves 

ünnepkört, van tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája 

környékének természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb 

állomásaival. Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó 
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kiemelkedő jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is 

ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül 

értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, 

tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével 

kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud 

példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja 

jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, 

törekszik a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való 

együttműködésre, ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.  

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember 

személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, 

feladatai elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi 

együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához 

szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző 

embertársaival való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, 

és tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. 

Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát. 

 

Családi életre nevelés 

A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a 

munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes 

munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, 

felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló 

életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 

rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a 

családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel 

kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat 
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szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes 

információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a 

gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban 

betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a 

szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki 

felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. 

Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket 

alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját 

döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki 

egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti 

szerek használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor 

fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek 

segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász 

szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás 

fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az 

orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető 

hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 

segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a 

segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget 

vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. 

Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége 

segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
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A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét 

példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a 

gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, 

hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek 

kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni 

egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti 

összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen 

tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban 

információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a 

fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, 

munkavállalói szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes 

tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek 

közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy 

a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes 

írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az 

alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, 

a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, 

megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 

tartalmasabb életvitellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét 

a társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes 

információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, 

hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt 

használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 
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A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nemkívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. 

Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák 

kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt 

segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és 

rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában 

gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző 

természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a 

különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

 Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. 

Képes különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, 

jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott 

szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos 

területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, 

önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az 

önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális 

leírására, értelmezésére.  

 

Digitális kompetencia 
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A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló 

alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta 

lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes 

részt venni az érdeklődési körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő 

hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és 

innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A 

tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a 

kommunikáció és az információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív 

használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a 

szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket 

a digitális tartalmak felhasználása során figyelembe vesz. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni. 

Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben 

segítséget elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a 

munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 

venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, 

a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek 

leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó 

nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására, és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági 
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feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén 

gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései 

vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági 

kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, 

a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva 

érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és 

jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes 

ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás 

és az innováció jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek 

kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott 

műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és 

képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek, 

modellek konstruálására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét 

összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, 

ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a 

motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti 

attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 

készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási 

és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. 

Tanítási célok  

Közösségformálás. 

Személyiségfejlesztés. 

Erkölcsi értékrend megszilárdítása. 
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Felkészítés a serdülőkor és ifjúság éveinek problémáira. 

Egészséges életmódra nevelés . 

Tájékozottság a világ eseményeiről, hazaszeretetre nevelés. 

Hatékony tanulási módszerek kialakítása . 

Környezettudatos szemlélet megismertetése . 

Felkészítés a pályaválasztásra . 

 

Fejlesztési követelmények 

Az osztályközösség formálása. 

Társaskapcsolatok, önismeret, önbizalom fejlesztése. 

Normák, készségek  elmélyítése . 

Toleráns, törvénytisztelő viselkedés megalapozása. 

Helyes vitakultúra  elmélyítése , felelős döntéshozatal. 

Közösségi jogok, kötelességek, értékek ismertetése . 

Gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek közvetítése. 

Biztonságos részvétel a közlekedésben. 

 

Tevékenységformák 

Külső előadó meghívása (védőnő, iskolapszichológus,iskolarendőr ). 

Kirándulások, túrák , mozi- ,és színházlátogatások, kiállítások . 

Beszélgetés, vita, beszámolók. 

Játék, szerepjáték , filmvetítés.  

Teszt, kérdőív. 

Asszociáció, megfigyelés, elemzés. 

Heti óraszám 

 

A tanév során heti 1 osztályfőnöki óra van . 

Évente 6 tanóra az aktuális ( iskolai , osztályt érintő ) témák megvitatására szolgál.  

A fennmaradó óraszámban (25 illetve 30 óra )   az alábbi témakörök szerepelnek: 

 

1) Egészségnevelés 

2) Környezettudatos nevelés 

3) Pályaorientáció 

4) Tanulásmódszertan 
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5) Az emberi természet 

6) Hazaszeretet 

7) Ember és társadalom 

8) Háztartás és életvitel 

9) Szabadidő, érdeklődési kör 

10) Közlekedésbiztonság 

11) A technika világa 

12) Közösségi szolgálat 

13) Személyiség-, és közösségfejlesztés 

14) A munka világa 

15) Családi élet 

16) Pénzügyi ismeretek 

17) Munkajog 

18) Munkanélküliség 

19) Katasztrófavédelem 

20) Fogyasztóvédelem 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

9. Ny évfolyam/heti 1 óra/36 hét/36 óra (Kisgyermekgondozó és -nevelő) 

           Tanulás tanítása 3 óra 

Tanulási módszerek sokfélesége. Csoport –, és pármunka. Jegyzetelési technikák. 

             Erkölcsi nevelés 2 óra 

Morális dilemmák. Idősek, betegek, hátrányos helyzetűek helyzete, támogatásuk. 

 Hazafias nevelés 2 óra 

A haza szeretete. Október 23. jelentősége. Március 15 fontossága. 

              Állampolgárságra, demokráciára nevelés 2óra 

Személyesen felelős-, részvevő-, igazságorientált állampolgár. Önállóan gondolkodó ,kritikai 

képességgel rendelkező ,mérlegelni tudó polgárság nevelése. Demokrácia  fogalma. 

             Önismeret és társas kapcsolati kultúra 7óra 

Netikett-az internet veszélyei. Mi a divat?-a divat követése .A felnőttek és én.  

Az osztálytársak és én. Helyem a felnőtt világban. Helyem az osztályközösségben. Ki vagyok 

én? 

             Családi életre nevelés 2 óra 

Mi a jó család titka? Családtervezés. 

 Testi-lelki egészségre nevelés 4 óra 
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Hormonális változások. Egészséges életmód. Testi-lelki egyensúly. Szerelem, barátság. 

  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2óra 

Különféle önkéntes feladatok ismertetése. Közösségi szolgálat. 

  Fenntarthatóság, környezetvédelem 2óra 

Szelektív hulladékgyűjtés. Környezet -, és a természet szeretete. 

  Pályaorientáció 1óra 

Érdeklődési kör, szakmák bemutatása. 

  Gazdasági és pénzügyi nevelés 1óra 

Ügyintézés, szolgáltatások. 

  Médiatudatosságra nevelés 2óra 

Illemszabályok a kommunikációban. Vita, meggyőzés, érvelés. 

  Aktuális témák 6 óra 

  

9. évfolyam/heti 1 óra/36 hét/36 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

              Szabadidő és érdeklődési kör 3 óra 

 Bemutatkozás és egymás megismerése, jó időbeosztás, sokoldalú személyiség. 

               Az emberi természet 3 óra 

 A személyiség kialakulása és fejlődése, Maslow-féle piramis, személyiségfejlődési 

elméletek, az egyén és a közösség kapcsolata. 

              Személyiség- és közösségfejlesztés 4 óra 

Személyiség tesztek. Önismeret-fejlesztő gyakorlatok, közösségfejlesztő gyakorlatok, 

konfliktuskezelő gyakorlatok. 

               Tanulásmódszertan 3 óra   

 Tanulási szokások és módszerek a középiskolában, alkalmazkodás a középiskolai 

elvárásokhoz, adottság- szorgalom- tehetség- beállítódás, napirend. 

 Egészségnevelés 2 óra 

 Sport, testmozgás, helyes, egészséges táplálkozás, szabadidő értelmes eltöltése, káros 

szenvedélyek , családi élet (szerelem, társas kapcsolatok) 

               Környezettudatos nevelés 2 óra 

 Környezettudatosság célja, fenntartható fejlődés fogalma, globális környezeti problémák. 

               Hazaszeretet (az 1848-as szabadságharc üzenete.) 1óra 

               Közlekedésbiztonság 2 óra 

 Gyalogos és kerékpáros közlekedés, alapvető kresz –ismeret. 
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               Technika világa 4 óra 

Internethasználat problémái ( információk szűrése, ellenőrzése, felhasználása), közösségi 

oldalak felelősségteljes használata. Az internet veszélyei. Álhírek. Hamis profilok. 

               Közösségi szolgálat 3  óra 

Az önkéntes munka szerepe az egyén és a közösség életében, példák a nagyvilágból. 

Lehetőségek önkéntes munkára, az önkéntes munka szabályai, munkavédelem. Munkanapló 

helyes kitöltése. 

               Családi élet  3 óra 

Család felépítése és működése, hatása a személyiség fejlődésére, konfliktusok a családban, 

szerepvállalás a családban. 

   Aktuális témák 6 óra 

 

10. évfolyam/heti 1 óra/36 hét/36 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

              Egészségnevelés 4 óra 

Táplálkozási zavarok, testképzavarok. Drogprevenció. Érzelmi és testi fejlettség összhangja, 

szexualitás és fogamzásgátlás. „Randierőszak”.  

  Pályaorientáció  2 óra 

Emelt szintre jelentkezés. Önmegvalósítás, érdeklődési kör, képességek és lehetőségek.  

               Hazaszeretet  1 óra  

 Az 1956-os forradalom üzenete. 

              Szabadidő, érdeklődési kör  2 óra 

Kultúra és művelődés . Az értelmes élet. Magánélet, közélet.  

             Környezettudatos nevelés 2 óra 

Környezetünk, ahol élünk. Mit tehetek és mit teszek én a környezetért? 

             Tanulásmódszertan 2 óra 

Jegyzetelési technikák. Tanulási formák. Időbeosztás: pihenés és munka.  

               Közlekedésbiztonság 3 óra 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályai. Tömegközlekedés. Közlekedési 

morál.  

               Technika világa 3 óra 

Biztonságos internethasználat, személyes adatok védelme. Elektronikus levelezés és 

telefonálás alapvető szabályai (forma, stílus). Videóhívások. 

                Közösségi szolgálat 3 óra 
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Tapasztalatok, élmények cseréje, ötletek.  

                 Közösség- és személyiségfejlesztés 4 óra 

Másság elfogadása, előítéletesség, empátia, identitásfejlődés, kortárscsoport hatása az én-

fejlődésre. Kommunikációs gyakorlatok.  

                  Családi élet 4 óra 

Családtípusok, kapcsolattartás a családon belül. Testvérek közötti konfliktusok. A testvéri 

kapcsolatok alakulása az élet során. Krízishelyzetek a családban. 

                 Aktuális kérdések  6 óra 

 

11. évfolyam/heti 1 óra/36 hét/36 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

            Egészségnevelés 4 óra 

Szűrővizsgálatok, önvizsgálat (here- és emlővizsgálat). Alapvető elsősegély nyújtási 

ismeretek. Családtervezés, terhesség megszakítás. Nemi betegségek. 

             Környezettudatos nevelés  3 óra 

Energia takarékosság. Hulladék-kezelés . Madáretetés és állatvédelem. 

              Pályaorientáció  3 óra 

Pályaválasztás és önismeret. Reális énkép és célok. Önbecsülés, önművelés. A felvételi eljárás 

megismerése. 

              Tanulásmódszertan  4 óra  

Emelt szintű érettségire való felkészülés. Önnevelés. Megmérettetés.  Stresszkezelés. 

Alkalmazkodás és önállóság. 

              Hazaszeretet  1 óra 

Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira. 

               Közlekedésbiztonság  3 óra 

Közlekedéspszichológia . A felelősségteljes autóvezető . Diszkóbalesetek . Alkohol , drog , 

fáradtság . 

                Közösségi szolgálat  3 óra  

 A munka világa. Tapasztalatok. Adatok bekérése , iktatása. Alkalmazkodás és önállóság . 

                Személyiség-, és közösségfejlesztés  4 óra 

Harmonikus kapcsolatok. Őszinteség, figyelmesség. Önzés, elfogadás. Konfliktusok , 

erőszakmentes kommunikáció. 

                Katasztrófavédelem  2 óra 

Mentők, rendőrség , tűzoltóság munkája. Bombariadó, tűzriadó. 
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               Fogyasztóvédelem  3 óra 

A fogyasztóvédelem célja és eszközei. A garancia, szavatosság fogalma. Érdekképviselet, 

demokrácia. 

                Aktuális teendők  6 óra 

 

 

12. évfolyam/heti 1 óra/36 hét/36 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

           Egészségnevelés   3 óra  

 A férfi-nő kapcsolat . Családtervezés , családalapítás. Felelősség, gyermekvállalás 

.Gyereknevelés, családi konfliktusok. 

             Környezettudatosság  1 óra 

Szelektív hulladékgyűjtés. Alternatív energia hordozók. 

               Pályaorientáció  2 óra  

Érettségire való felkészülés , továbbtanulás . Szakképzések. 

              Hazaszeretet  1 óra  

Trianon Emléknap. 

              Tanulásmódszertan  2 óra  

 Személyiségünk . Gondolkodás, kommunikáció, tanulás . Az emberi szellem , mozgatóink.  

               Háztartás és életvitel 3 óra 

Az egészséges kiegyensúlyozott életvitel megismerése. Napirend kialakítása. Feladatok 

helyes elosztása a háztartásban. 

                Közlekedésbiztonság  1 óra 

Elsősegélynyújtás. 

   Személyiség-, és közösségfejlesztés  2 óra 

Érdekképviselet, demokrácia . Alkalmazkodás,  önállóság. A Gordon-módszer. 

                A munka világa  3 óra 

 Illemtan. A diploma értéke. Munkavállalás itthon és külföldön. 

                Pénzügyi ismeretek 3 óra 

Pénzügyek intézése a bankban . Közgazdasági ismeretek . Befektetések, hitelek. 

                Munkajog 4 óra 

Munkaügyi ismeretek  és  jogi kérdések. Munkavállalói szerződés, felmondás .Önéletrajz, 

motivációs levél készítése. 

                 Munkanélküliség  3 óra 
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Élethosszig tartó tanulás. Továbbképzések. A Munkaügyi Központ feladatai. A 

munkanélküliek jogai. Segélyek megismerése. 

                 Katasztrófavédelem  2  óra 

Természeti csapások, katasztrófahelyzetek. Teendők baj esetén . Elővigyázatosság, 

óvintézkedések, hatóságok. Riasztás. 

                 Aktuális teendők  6 óra 

13. évfolyam/heti 1 óra/31 hét/31 óra (Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

                  Környezettudatosság  1 óra 

Szelektív hulladékgyűjtés. Alternatív energia hordozók. 

                 Pályaorientáció  1 óra  

Érettségire való felkészülés , továbbtanulás . Szakképzések. 

                 Közösségi szolgálat 3 óra  

A munka világa. Tapasztalatok. Adatok bekérése, iktatása. Alkalmazkodás és önállóság . 

                Személyiség-, és közösségfejlesztés  4 óra 

Harmonikus kapcsolatok. Őszinteség, figyelmesség. Önzés, elfogadás. Konfliktusok , 

erőszakmentes kommunikáció. 

 A munka világa  3 óra 

Illemtan. A diploma értéke. Munkavállalás itthon és külföldön. 

             Pénzügyi ismeretek 4 óra 

Pénzügyek intézése a bankban . Közgazdasági ismeretek . Diákhitelek előnyei, hátrányai. 

Hogyan vegyünk fel hitelt. Törlesztőrészletek. 

              Munkajog 5 óra 

Munkajogi ismeretek. Munkavállalási ismeretek. Szakmai önéletrajz. Munkaviszony 

létesítése. Munkaszerződés. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése. A munka- és 

pihenőidő, szabadság. A munka díjazása. Munkaügyi ismeretek és jogi kérdések. 

Munkavállalói szerződés, felmondás. 

              Munkanélküliség 4 óra 

Élethosszig tartó tanulás. Továbbképzések. A Munkaügyi Központ feladatai. Segélyezés. 

Közmunka. Jogok. Álláskeresés. 

               Aktuális teendők  6 óra 

 

 

Latin nyelv 
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A tantárgy célja, feladata 

A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvényben és a NAT-ban 

megfogalmazott alapelv, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az 

egyetemes kultúra közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék 

elmélyítésében jelöli meg. A latin nyelv tanulása közben változatos módon fejlődnek a 

tanuláshoz szükséges készségek, képességek, ismeretek és attitűdök. Ezek megalapozzák a 

tanulókban a közjóra, a nemzeti és társadalmi összetartozásra való törekvést. A tanulók a római 

irodalommal való ismerkedés közben találkoznak az egyéni és a közösségi célok összhangjával 

és feszültségével, így az együttműködési formák keresése iránti igény is erősödhet bennük. A 

szövegek megértéséhez szükséges önfegyelem és képzelőerő hat intellektuális érdeklődésükre. 

Lehetőség nyílik arra, hogy az elsajátított tudás beépüljön énképükbe, fejlődjön önismeretük. 

Latintanulással sokoldalúan lehet fejleszteni a tanulási képességet: fokozható a tanulás 

iránti motiváció, mód nyílik különböző tanulási stratégiák elsajátítására. A pedagógusnak fel 

kell tárnia a tanulók előzetes ismereteit, és törekednie kell a belső motiváció megerősítésére is. 

Az egyénekhez alkalmazkodó differenciált módszerek segítenek az eltérő igényű tanulók 

fejlesztésében, motivációjuk megőrzésében. Ezek a módszerek a tehetséggondozásban is fontos 

szerepet játszanak. 

A latin nyelvvel való foglalkozás fejleszti a tanulók anyanyelvi kommunikációs 

kompetenciáját a nyelvészeti fogalmak rendszerszerű használata, a szövegek többrétegű 

jelentésének felfedezése, a pontos és stílushű fordítások készítése révén. 

A latin nyelv esetében az idegen nyelvi kompetenciát írott szövegek olvasásával és 

értelmezésével fejlesztjük. A latintanulásban nagy szerepe van a szövegszerkesztés logikai 

vizsgálatának. E tevékenység során megerősödnek a matematikaihoz hasonló logikai 

kompetenciák: az analizáló és szintetizáló képesség, a fogalmakra épülő összefüggések 

keresése, az érvek láncolatának követése. Ezek segítik majd a tanulókat a jelenségek 

megértésében, a problémák megoldásában az élet különböző területein. 

A latin nyelv tanulása során erősödik a környezettudatos és a társadalmi kérdések iránt 

felelősséget érző gondolkodás. A vidéki életvitel, a városi ház, a mezőgazdaság kultúrájának 

megismerése segít a munkaeszközök, munkamódszerek, a munkaszervezés és a munka 

fontosságának megértésében. Az emberi kapcsolatok elemző értékelésével a tanuló mélyebben 

megérti a család társadalmi szerepét, illetve a családon belüli szerepeket, feladatokat. A tanuló 

a latin művelődéstörténet segítségével értelmezheti a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, 

erősödhet benne a különböző generációk tagjai iránti tisztelet. A neveléssel, az iskolázás 

jellegzetességeivel, az iskoláztatás szakaszaival való foglalkozás során rávilágíthatunk a 

tanulás fontosságára. 

A tanulók alaposabban megismerik a klasszikus műveltség és a mai európai kultúra 

közötti folyamatosságot, ennek közvetítő eszközeit, a művészetek és a tudományok 

hagyományőrző funkcióját. A művészetekkel mint az önismeret, önkifejezés eszközeivel való 

foglalkozás segít az egyéniség kibontakoztatásában. Az ókori görögök és rómaiak tudatosan 

figyeltek testi egészségükre; e gondolatok művészi megformálásával ismerkedve fejlődhet a 

tanulók egészségtudatos gondolkodása is. 

A logikus gondolkodás fejlesztése hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez, pl. 

az információ felismerésében, értékelésében, bemutatásában, a közvetített tartalmak kritikus és 

etikus használatában. Mód nyílik a digitális kompetencia közvetlen fejlesztésére is, ha a tanítás 

és a tanulás során felhasználjuk az internet által nyújtott lehetőségeket, például a megfelelő 

források keresésére, művelődéstörténeti anyagok online tanulmányozására és szótározáskor. 

Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen a szociális és állampolgári 

kompetencia, illetve a kezdeményezőképesség vonatkozásában is éreztethetik fejlesztő 

hatásukat: a személyek és kultúrák közötti párbeszédre törekvésben, a különböző nézőpontok 

megértésében, az emberi jogok tiszteletében, a reális alapokon nyugvó nemzeti identitásban és 
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az Európához való kötődésben, valamint a kreatív és innovatív problémamegoldó 

tevékenységben. 

A szövegek feldolgozása során az esztétikai-művészeti tudatosság is fejlődik. A tanulók 

nyitottabbá válnak, képesek lesznek arra, hogy egyes műalkotásokat mélyebben megértsenek, 

és önállóan feldolgozzanak. A művekben megjelenített témák, élethelyzetek, formai 

megoldások megvitatásával fejlődik esztétikai érzékük és szociális kompetenciájuk, erősödnek 

empatikus képességeik, fogékonyabbak lesznek a nemzeti és európai kulturális örökség iránt, 

így az átlagosnál nagyobb beleélő képességre tehetnek szert. 

Mindezek a célok és feladatok megkívánják a hatékony, önálló tanulás fejlesztését. 

Ennek elősegítése érdekében, illetve a NAT-tal és a latintanítás hazai hagyományaival 

összhangban a latin kerettanterv három tematikai egységre épül: grammatikai ismeretek, 

szövegfeldolgozás, műveltség. 

A NAT az idegen nyelv tanulásának legfontosabb célját a kommunikatív kompetencia, 

ezen belül a nyelvi kompetencia fejlesztésében határozza meg. Tekintettel arra, hogy a latin 

nyelvet elsősorban írott szövegek olvasására és megértésére használják a tanulók, a célrendszer 

meghatározásakor a nyelvi kompetenciák fejlesztésében kiemelt szerepet játszanak a 

grammatikai ismeretek. A grammatikai tanulmányok célja a latin nyelv nyelvtanának 

megismertetése, a mondatelemzéshez szükséges nyelvészeti fogalmak kialakítása, valamint a 

grammatikai elemzőkészség fejlesztése. 

A szövegfeldolgozás a NAT-ban „szövegkompetencia és közvetítői készségnek” nevezett 

kompetenciaterületet tartalmazza. Itt részletezzük a szövegértés fejlesztését szolgáló 

ismeretanyagot. Ennek az a célja, hogy a szövegek grammatikai és stilisztikai elemzésén 

keresztül fejlesszük az irodalmi művek befogadására való készséget. 

A műveltség címet viselő tematikai egységbe kerül a NAT-ban „célnyelvi műveltség, 

interkulturális kompetenciaként” megjelölt terület. A NAT „nevelési és tantárgy-integrációs 

lehetőségek kihasználása”, illetve „az információs és kommunikációs technikák alkalmazásai 

képességének fejlesztése” néven említett fejlesztési területeit a kerettanterv a három felsorolt 

tematikai egység keretei között részletezi. 

Egy tanítási órán általában mindhárom tematikai egység előfordul, ezért a tematikai 

egységenként feltüntetett óraszámok csak tájékoztató jellegűek.  

A kerettanterv több ponton (a grammatika, a szövegfeldolgozás és a művelődés terén is) csak 

példákat és nem kötelezően feldolgozandó tartalmakat ad meg, így más óraszám esetén, ill. 

differenciált haladás esetén is jól használható. 

A NAT szerint az élő idegen nyelvekre megfogalmazott közös referenciakeret 

párhuzamba állítható a latin kimeneti követelményekkel, de nem adaptálták a nemzetközi 

referenciakeret összes szintjét a latin nyelvre. A kerettanterv a B1 szintre, illetve annál kicsit 

magasabb szintre készült, de a hazai latintanítás hagyományaihoz híven lehetőséget kínál arra, 

hogy a tanulók az adott időkeretben ennél magasabb szintre is eljuthassanak. 

 

 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

9. Ny évfolyam/heti 2 óra/36 hét/72 óra (Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

A tanulók a latintanítás e kezdeti szakaszában is megfigyelik az ókori görög és római műveltség 

kapcsolatát és ennek a magyar és az európai kultúrára gyakorolt hatását. A római hősökről szóló 

elbeszélések fejlesztik az erkölcsi érzéket; fontos szerepük van az állampolgárságra és a 

demokráciára nevelésben. A rómaiak hétköznapi életéről szóló olvasmányok az önismeretre, a 

családi életre és a testi-lelki egészségre nevelésben fejtenek ki pozitív hatást. 

A tanulók anyanyelvi kompetenciája is fejlődik a latin nyelvtan szabályrendszerének 

megértésével és a mondatok elemzésével. A magyar és a latin nyelv sajátosságainak 

összevetése fejleszti a tudatos nyelvhasználatot és a logikai kompetenciát. 
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Az internet által biztosított lehetőségek segíthetik a motiváció fenntartását, az önálló tanulási 

stílus kialakítását. A latin olvasmányokkal együtt feldolgozott képek, műalkotások elemzése 

révén alakul a tanulók önálló ízlése. 

A tanulók elsősorban adaptált latin szövegek megértése és fordítása során használják a 

célnyelvet. A szövegek értelmezése révén nyitottabbá válnak más kultúrák iránt. Nevelési és 

tantárgyi integráció elsősorban a magyar nyelv és irodalom, a történelem, ésa vizuális kultúra, 

valamint az informatika tantárgyakkal valósítható meg. 

A latintanulás hozzásegíti a tanulókat az emberi értékek megértéséhez és elfogadásához. A 

tantárgy hozzájárul a méltányosság iránti fogékonyság kialakulásához és a közösségi érdek jobb 

belátásához, valamint anatómiai alapismeretek elsajátításához. A tanulók képessé válnak 

nyelvtanulási problémáik megfogalmazására, e problémák segítséggel való megoldására. 

 

Tematikai egység Grammatika 
Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 

 A magyar nyelv sajátosságainak ismerete, a tanult első idegen 

nyelv esetében elsajátított grammatikai rendszer. 

 A magyar nyelv és a már tanult élő idegen nyelv grammatikai 

rendszere közötti közös és eltérő vonások felismerése. 

 A grammatika szakkifejezéseinek ismerete, pl. a szófajok, az 

esetek használata, melléknév és főnév egyeztetése, számnév, 

névmás, határozószó, szóelemek, ige, igemódok. 

 A magyar mondat szerkezeti egységei. A mondat egységeinek 

azonosítása, a közöttük levő kapcsolatok felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Latin nyelvű szövegek hagyományos magyar ejtés szerinti 
felolvasásának fejlesztése. 

 A grammatikai-stilisztikai kifejezések rendszerszerű használatának 
fejlesztése, a grammatikai és stilisztikai elemzőkészség kialakítása. 

 A latin nyelv nyelvtani jelenségeinek sokoldalú feldolgoztatása, 
alapszintű elsajátíttatása. 

 A tudásszintnek megfelelő latin mondatok elemeztetése névszó- és 
igeragozási ismeretek segítségével.  

 A tanult nyelvek (magyar nyelv és idegen nyelvek) közötti párhuzamok 
tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A latin kiejtés szabályainak elsajátítása (a hosszúságok és 

hangsúlyok biztos alkalmazása, hangos olvasás a 

hagyományos magyarországi ejtés szerint). 

 Az esetek és alapfunkcióik (a magyar nyelvi és az élő idegen 

nyelvi párhuzamok feldolgozása, pl. szövegkiegészítéssel). 

 Az I-V. declinatiós főnevek, az I-II-III. declinatiós 

melléknevek szótári alakja, ragozása (a párhuzamok és 

kivételek felfedezése táblázatok alkalmazásával, 

birtokviszony). 

Magyar nyelv és 

irodalom; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Párhuzamok 

(pl. a nyelvi jelek 

rendszere, írásjelek, 

szóelemek, hangok, 

névmások rendszere, 

szófajok rendszere, 

igeképzés). 
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 A melléknév- és főnévegyeztetés (a melléknév és a főnév 

sorrendje, párhuzamos ragozásuk gyakorlása pl. ragozás 

szóban, írásban, hiányos szerkesztéssel). 

 A melléknevek fokozása, az adverbium képzése és fokozása 

(a kivételek fontosságának rögzítése). 

 A locativus és a vocativus (helység- és személynevek 

keresése). 

 A névmások rendszerbe foglalása: személyes, birtokos, 

visszaható, a vonatkozó névmás, a fontosabb mutató 

névmások (a ragozási sajátosságok, párhuzamok rögzítése). 

 A tő- és sorszámnevek 1-20-ig (a melléknévragozás és a 

névmási ragozás jegyeinek felfedezése). 

 A leggyakoribb praepositiók, módosítószavak, kötőszavak 

felismerése. 

 Az ige szótári alakjának megismerése; az infinitivus 

imperfectus activi és a supinum accusativusának jelentése. 

 Az imperativus I. activi. 

 A coniugatiók rendszerének áttekintése: a teljes activum 

indicativusban. A szövegekben előforduló esettani 

jelenségek értelmezése. 

 A szövegekben előforduló rendhagyó igealakok (a rendhagyó 

és a szabályos alakok párhuzama). 

 A latin mondat. A mondat egységei (a sorrend elsajátítása, pl. 

sorba rendezéssel). 

 Szavak csoportosítása (etimológia, szócsalád, tematikai 

szócsoport, idegen nyelvi párhuzamok felkutatása). 

 

A latin az európai 

kulturális örökség fontos 

eleme. 

 

A latin Magyarországon 

államnyelv 1844-ig. 

 

Idegen nyelvek: 

Hasonló szerkesztési, 

grammatikai rendszer, 

pl. praepositiók 

rendszere. 

Párhuzamok pl. a 

főnévragozásban, az 

igeragozás 

rendszerében, a 

számnevekben, a 

passzív szerkezetben. 

 

Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

Az interaktív tábla 

alkalmazása. 

Elektronikus szótárak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Declinatio, nominativus, accusativus, genitivus, dativus, ablativus, 

singularis, pluralis, masculinum, femininum, neutrum, adverbium, 

praepositio, vocativus, locativus, coniugatio, activum, passivum, praesens, 

praeteritum, futurum, indicativus, imperativus, imperfectum, perfectum, 

infinitivus, supinum. 

 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozás 
Órakeret

30 óra 

Előzetes tudás  A grammatika tematikai egységnél felsorolt ismeretek (a mondat 

egységeinek azonosítása, a köztük lévő kapcsolat stb.). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Alapszintű szövegelemző készség kialakítása, a tárgyalt latin 

nyelvi kategóriák megértetése. 

 Alapvető fordítási módszerek megismertetése. 
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 Verses vagy prózai szöveg (memoriter) tanulási technikájának 

elsajátíttatása, a memorizálás segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tankönyvszerzők által írt egyszerűbb olvasmányok, 

szerkesztett szövegek megfelelő hangsúllyal és helyes 

kiejtéssel történő olvasása (pl. mitológiai témák, a római 

hétköznapok és ünnepek világa, ókori és magyar történelmi 

hősök stb.). 

 A grammatika, a fordítási készség és a skandálás gyakorlása 

pl.: Catullustól, Ovidiustól, Janus Pannoniustól származó 

szemelvényekkel. 

 Ismerkedés nyomtatott és internetes latin-magyar 

szótárakkal. 

 A tanult szövegek megértéséhez szükséges szavak, 

kötőszavak fokozatos elsajátítása és gyakorlása tanári 

segítséggel (legalább 250 szó). 

 Néhány memoriter elsajátítása és értő előadása; ismerkedés 

memoriterek tanulási stratégiáival (pl. szentenciák, 

szállóigék, Pater Noster, versek, versrészletek). 

Magyar nyelv és 

irodalom: Antik 

szerzők. 

A magyar nyelvben 

használt latin és görög 

eredetű szavak 

felismerése. 

Latin vagy görög 

eredetű szavak a média 

nyelvében. 

Az időmértékes verselés 

a magyar költészetben. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

szövegekhez kapcsolódó 

történelmi ismeretek (pl. 

a rómaiak eredete, pun 

háborúk, Hannibál, 

Augustus alakja és 

tevékenysége, Pannonia 

provincia fennmaradt 

emlékei). 

 

Földrajz: topográfiai 

ismeretek, az antik 

nevek mai azonosítása, 

az ókori világ 

helyszíneinek 

felismerése a térképen.  

 

 

 

Fizika; biológia-

egészségtan: A 

szövegekhez kapcsolódó 

szakkifejezések, 

személyiségek. Néhány 

orvosi latin 

szakkifejezés (pl. 

testrészek). 

 

Idegen nyelvek: a 

szövegben használt 
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szavak, kifejezések más 

nyelvekben. 

 

Informatika: interneten 

elérhető szótárak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sententia, fabula, memoriter, iambus, hexameter, pentameter, distichon, 

skandálás. 

 

 

Tematikai egység Művelődés 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

 Az ókor fogalma. 

 Néhány fontosabb görög és itáliai földrajzi név (pl. Trója, Kréta, 

Athén, Spárta, Olümposz, Olümpia, Delphoi, Itália, Róma). 

 A görög-római istenvilág és a zsidó-keresztény egyistenhit 

különbsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A görög-római kultúrának, mint az európai műveltség egyik 

alapjának és a magyarországi latin hagyományok jelentőségének 

megismertetése. 

 A görög és római kultúra egymáshoz való viszonyának 

megismertetése néhány szempontból. 

 A római életmód, az ókori Róma jellegzetességeinek 

megismerése. 

Ismeretek Kapcsolódási pontok 

 A latin nyelv az ősi Itáliában 

 A latin használatának időbeli és térbeli kiterjedése. 

 A latin nyelv szerepe mai világunkban (a szövegekben 

előforduló továbbélő szavak, kifejezések kiemelése). 

 Az ókori rómaiak életmódjának néhány sajátossága. 

 Görög és római istenek, vallási élet (pl. a jóslás szerepe, papi 

testületek). 

 Mondák a rómaiak eredetéről, Róma alapításáról, római 

hősökről. 

 A köztársaságkori Róma államszervezete. 

 Róma városa az ókorban. 

 A római ház, a római építészet jellegzetességei. 

 Látványosságok az ókori Rómában. 

 A római időszámítás. 

 Család és iskola az ókori Rómában. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Az 

emberiség történetének 

főbb korszakai. 

Alapvető információk 

görög és római 

istenekről. 

 

Testnevelés és sport: 

néhány ókorban is 

ismert sportág (pl. 

atlétika, birkózás).  

 

Földrajz: Itália fekvése, 

részei. 

 

Vizuális kultúra: az 

antik művészet emlékei. 
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 Testrészek latin nevei. 
Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Indoeurópai nyelvcsalád, Lares, pontifex, Vesta-szűz, augur, haruspex, 

patricius, plebeius, cliens, senatus, Capitolium, Forum Romanum, Traianus 

oszlopa, Colosseum, Ara Pacis Augustae, Pantheon, diadalív, vízvezeték, 

fürdő, atrium, peritsylium, porta, ala, gladiator, kocsihajtás, vadállatviadal, 

Kalendae, Nonae, Idus, pater familias, mater familias, praenomen, nomen 

gentile, cognomen, toga virilis, ludus, schola, ludimagister, paedagogus. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

 A tanulók legyenek képesek felismerni és felhasználni a latin nyelv 

már ismert legfontosabb alaktani jellegzetességeit. Ismerjék fel a 

szövegek megértéséhez szükséges, már tanult mondatszerkesztési 

sajátságokat. 

 A tanulók tudjanak előadni néhány memoritert. Legyenek képesek 

a megadott szószedettel és tanári segítséggel adaptált szöveget 

magyarra fordítani. 

 A tanulók rendelkezzenek alapvető információkkal Róma 

eredetéről, a görög és római kultúra kapcsolatáról. 

 Ismerjék az ókori Róma jellegzetességeit, a római életmód 

jellemzőit. 

 Ismerjék a latin nyelvnek az európai és a magyar kultúra 

kialakulásában és fejlődésében betöltött szerepét.  

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  
 

A tantárgy célja, feladata 

„Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.” 

 

A tantárgy tanítására helyi szinten két változat készült, melyből a szaktanár mérlegelés 

alapján választhat. 
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 A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

12. évfolyam /heti 1 óra/ összesen 36 óra „A” változat (Környezetvédelmi technikus; 

Szoftverfejlesztő-és tesztelő; Gépgyártás-technológiai technikus; Kisgyermekgondozó,-

nevelő; Mechatronikai technikus; Műanyag-feldolgozó technikus; Vegyész technikus) 

Az eredetileg két évfolyamra, heti egy órára tervezett (összesen 72 óra) kerettanterv alapján 

készített, szűkített, de a tartalmi lényeget megtartó helyi tanterv-változat. Az alapfogalmak 

elsajátítása mellett az érdeklődés felkeltése lenne a célja, a szűkebb órakeret miatt. 

 

A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. tanterv a NAT gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint 

a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével kapcsolatos 

célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja, épít a Technika, életvitel és gyakorlat, valamint a 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tanterv vonatkozó részeire. Önálló tanterv, 

de erősíti a Vállalkozzunk! II. választható kerettanterv megvalósítását. 

A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. tantárgy célja, hogy az általános műveltség szintjén 

megjelenő gazdálkodási és pénzügyi ismereteket és a kapcsolódó sajátos kompetenciákat 

fejlessze, ezek segítségével járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlődéséhez és aktív, 

tudatos, felkészült állampolgárrá válásukhoz. A gazdaság és pénz világának ismerete 

nélkülözhetetlen a tanulók sikeres társadalmi, gazdasági szerepvállalásához, felnőtt életük 

eredményességét biztosító gazdasági jellegű döntések meghozatalához, a változó környezethez 

való alkalmazkodási készségük formálásához, korunk súlyos problémáira választ kereső felelős 

magatartásukhoz. 

A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. c. tantárgy jelenelvű tartalma és gazdag 

módszertana közvetlenül szolgálja a középiskolai nevelés általános célját: a társadalmi, 

gazdasági, technikai változások követésére, ahhoz adaptív módon alkalmazkodó cselekvésre 

képes, az élethosszig tartó tanulásra nyitott, művelt, igényes, jogkövető állampolgárrá nevelést. 

A tantárgy tartalma hozzájárul a NAT kiemelt fejlesztési területek nevelési céljainak 

megvalósításához: szemléletében érvényesíti és sajátos eszközeivel támogatja azokat. 

Tudatosítja, hogy értékteremtő munka nélkül nincs jólét, és valamennyi társadalmi 

tevékenységnek feltétele a gazdaság kiegyensúlyozott működése. 

A tantárgy tudatosan képviseli az etikus gazdasági gondolkodás, magatartás és döntések 

normáját. A gazdasági kultúra értékeinek megmutatásával hozzájárul a tágabb értelemben vett 

nemzeti kultúra megbecsüléséhez. Széleskörűen fejleszti az aktív állampolgári magatartást, 

támogatja annak felismerését, hogy az egyéni sikerek és a közösség, az ország egészének 

eredményessége hosszú távon összefüggnek, elválaszthatatlanok. 
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A gazdasági szerepek, a szerepekből adódó érdekkülönbségek és ezek egyeztetésének 

megismerésén, gyakorlásán keresztül hozzájárul az önismeret és társas kultúra fejlesztéséhez 

is. Gazdasági oldalról alapozza meg a családi életre nevelést, a felelős háztartási döntések 

meghozatalát, a hosszú távú gondolkodást és gondoskodást. Megmutatja a gazdasági 

szerepekben rejlő társadalmi szolidaritás és önkéntesség mintáit, gyakorlási lehetőségeit. 

Tudatosítja az erőforrások szűkösségének problémáját és ezzel összefüggésben a 

gazdasági döntések fenntarthatósággal és környezettudatossággal való kapcsolatát, támogatja 

az értéktudatos, felelős gazdálkodói magatartás képviseletét. 

A tantárgy tárgykörébe tartozó felnőtt szerepek segítségével hozzájárul a 

pályaorientáció gazdagításához, közvetlen segítséget nyújt a munkapiacra lépéshez, 

alkalmazott módszereivel (döntési játékok) biztosítja a hierarchiában történő munkavégzés, a 

vezetői, együttműködési készség és versengő magatartás megélését, problémáinak kezelését. 

A tantárgy számtalan lehetőséget kínál a médiatudatosságra neveléshez, hiszen hosszú 

távon a gazdasági szereplők csak helyesen értékelt információk birtokában hozhatnak 

eredményes döntéseket, akár fogyasztóként, vállalkozóként, befektetőként, állami 

tisztviselőként stb. teszik ezeket. A változó gazdasági környezetben való eligazodáshoz 

nélkülözhetetlenek a hagyományos és modern médiumok információforrásként való kezelése, 

kritikai értékelése. 

A tantárgy jelenelvűsége az ismeretek közvetlen alkalmazási lehetőségét kínálja, 

életszerűségével erősíti a spontán tanulási motivációt. Alkalmazott eszközei segítik a 

megismerés, tanulás aktív formáit: projektek alkalmazását, modellek alkotását, döntési 

helyzetekből történő tanulást, a változásokhoz igazodó adaptív magatartás gyakorlását. 

Vitákban, szerepek megélésén keresztül differenciált megközelítést, értékelést, érvelést fejleszt. 

A gazdasági és pénzügyi kultúra tárgykörébe tartozó problémák természetükből adódóan a 

divergens problémamegoldás módszerét igénylik, a döntések megalapozásához gyakran 

alkalmazzák, és ezzel fejlesztik a diákok matematikai eszköztárát. 

A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. c. tantárgy gyakorlatias szemlélete sokoldalúan és 

integratív módon járul hozzá a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztéséhez. A 

tantárgy ismeretkörei, az alkalmazásukhoz szükséges készségek, képességek és attitűdök 

egységet alkotnak. 

Tevékenykedtető módszereket alkalmaz: a szereplők konkrét problémáiból kiinduló 

döntésekre koncentrál, a konkrét esetekben megmutatva az általános összefüggéseket. 

Alkalmazza a modellben történő gondolkodást. Bővíti a szakmai szókincset: részben a megértés 

(passzív szókincs), részben az aktív alkalmazás szintjén. 
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Gazdasági folyamatok, összefüggések megjelenítéséhez, elemzéséhez, döntések 

alátámasztásához alkalmazza a matematika eszköztárát (kamat, kamatos kamat, függvények, 

grafikonok, viszonyszámok, ráták), a digitális technikát, az internetet. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

A javasolt óraszámok az összefoglalásra és értékelésre fordítandó időkeretet is tartalmazzák.  

Témakör neve Javasolt óraszám 

Bevezetés a piacgazdaságba 4 

A mindenható pénz 4 

A háztartások 4 

A vállalatok 3 

Az állam 3 

A pénzpiac mindenkit összeköt 4 

Életpályánk pénzügyi döntései 3 

Bankszámláink – bankkártyáink 2 

Az előre hozott vásárlások – háztartások hitelfelvétele 2 

A háztartások befektetései 2 

Az előre hozott vásárlások – háztartások hitelfelvétele 5 

Összes óraszám 36 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bevezetés a piacgazdaságba 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A döntések mérlegelésének képessége, előnyök-hátrányok felismerése, 

a modellben történő gondolkodás képessége. A történelemben 

megismert különböző gazdasági, elosztási rendszerek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy mindenkinek szembe kell néznie a 

szűkösség problémájával és a folytonos döntések meghozatala 

kényszerével, azaz a gazdálkodás mibenlétének tudatosítása. 

A döntésképesség fejlesztése a nyert haszon – feláldozott haszon 

fogalmának alkalmazásával. 

Különböző elosztási rendszerek megismerésével, értékelésével az 

emberiség által a múltban és jelenben alkalmazott gazdasági rendszerek 

azonosítása, a jelenbeli piacgazdaság sajátosságainak megismertetése. 

Az absztrakciós és modellalkotási képesség fejlesztése: a piac 

modelljének megalkotásával változások elemzése a piacon; a gazdaság 

bonyolult, szövevényes kapcsolatrendszerének összefoglalása a főbb 

szereplők és kapcsolatuk egyszerűsített modelljével. A saját sokoldalú 

gazdasági szerep tudatosításával az önismeret fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mit jelent gazdálkodni 

A gazdálkodás mint a 

közgazdaságtan 

alapproblémájának megoldása, 

alapfogalmak, a helyes gazdasági 

döntés kritériuma. 

 

Az áruk és a pénz világában élünk 

Elosztási rendszerek, a 

piacgazdaság sajátosságai, 

alapfogalmai. A piaci 

mechanizmus működése. 

 

Szereplők és kapcsolatok a 

piacgazdaságban 

Egy diák gazdasági szerepei, a 

piacgazdaság modelljét alkotó 

szereplők és kapcsolatrendszerük. 

 

Konkrét döntések elemzése a 

nyert haszon, feláldozott haszon 

szempontjából. 

 

A sokféle ismert erőforrás 

közgazdaságtudományi 

rendszerezése, a tudományos 

gondolkodás eszközeinek 

tudatosítása. 

 

Esetjáték: a szűkösség 

modellezése alapján elosztási 

típusok kitalálása (egyenlőségi 

elvre épülő, központi, 

hagyományokon nyugvó, 

erőszakon alapuló, piaci alapokon 

nyugvó elosztás). 

Saját vélemény megfogalmazása 

az egyes elosztási típusok 

előnyének és hátrányának 

értékelésekor. 

Modellalkotás mint a megismerés 

eszközének alkalmazása (piac, 

piacgazdaság modelljének 

megalkotása). 

Összefüggések, 

törvényszerűségek megállapítása 

a piac modelljében. A marketing 

piaci szerepének felismerése. 

A piaci mechanizmus (kereslet és 

kínálat egymásra hatásának) 

alkalmazása egy döntési játék 

segítségével. 

Földrajz: természeti 

erőforrások, 

társadalmi 

erőforrások, a piac 

működése. 

 

Fizika, kémia: 

modellek mint a 

megismerés eszközei. 

 

Etika: döntéseink 

hatása másokra, 

gazdagok, szegények, 

adomány. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

gazdasági rendszerek, 

a piacgazdaság. 
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A homo economicus jelentésének 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Döntés, gazdálkodás, szükséglet, termék, szolgáltatás, erőforrás/termelési 

tényező, szűkösség, jövedelem (munkabér, kamat, profit, bérleti díj, 

osztalék, járadék), termelő, fogyasztó, elosztási rendszer, piac, 

piacgazdaság, kereslet, kínálat, ár, piaci mechanizmus, háztartás, állam, 

külföld, pénzügyi közvetítő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A mindenható pénz 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Árupénzek a korábbi történelmi korszakokban. Valuták, az euró 

ismerete, valutaváltás tapasztalata. Infláció a történelemben. 

Társadalmi, gazdasági változások hatásának árnyalt megközelítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pénzről szerzett korábbi ismeretek rendszerezése, a változások 

mozgatórugóinak, a mai pénz lényegének, funkcióinak megértetése. 

A különböző valutákról szerzett tapasztalatok rendszerezése fogalmi 

szinten. 

A devizapiaci változásoknak az árfolyamra és a szereplők döntéseire, 

saját életére gyakorolt hatásának felismertetése. 

A tapasztalatok rendszerezése az infláció mértékével, kiváltó okaival 

összefüggésben. 

Az infláció gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásának egyre önállóbb 

értékelése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kaori kagylótól a bankkártyáig 

Pénzkorszakok a történelemben. 

A modern pénz lényege, a pénz- 

és banktörténet összefüggése. 

 

A pénzről szerzett korábbi 

ismeretek történelmi és logikai 

rendszerezése (tanár által adott 

szempontok alapján kiselőadás, 

vagy forrásfeldolgozás 

Földrajz: nemzeti és 

közös valuták, 

valutaváltás, 

árfolyamok; az EU és 

országcsoportjai. 
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A pénz szerepe és funkciói 

 

Ahány ország, annyi bankjegy 

Valuták, devizák és árfolyamok. 

Az euró mint az EU közös pénze. 

 

Az infláció fogalma, mérése, okai, 

hatásának értékelése 

módszerével csoportban végzett 

munkával). 

 

A mindennapi pénzhasználatban 

rejlő pénzfunkciók tudatosítása, 

rendszerezése konkrét esetekből 

kiindulva (a konkrétban az 

általános megjelenése). 

 

A valuta és deviza eltérő 

fogalmának gyakorlati 

jelentősége, a devizapiaci 

mozgások, a le- és felértékelődés 

hatásának elemzése konkrét 

gazdasági szerepekben.  

A hatások számításokkal történő 

alátámasztása. 

Internetes tájékozódás az aktuális 

devizapiaci információkról, az 

euró árfolyamáról. 

 

Az infláció hatásának, 

következményeinek differenciált 

értékelése (konkrét esetekben). 

 

Matematika: 

valutaváltással 

kapcsolatos számítási 

feladatok. 

 

Etika: egy esemény 

ellentmondásos 

hatásai. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

pénzformák, példák 

hiperinflációs 

időszakokra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Árupénz, munkamegosztás, aranypénz korszaka, pénzhelyettesítő, 

bankjegy, váltópénz, modern pénz, jegybank, pénzteremtés, készpénz, 

számlapénz, pénzfunkció (csereeszköz, elszámolási eszköz, fizetési eszköz, 

felhalmozási eszköz), nemzetközi pénz, valuta, deviza, euró, devizapiac, 

árfolyam, spekuláció, infláció, inflációs ráta, hiperinfláció, keresleti 

infláció, költséginfláció.  

 

 

Tematikai egység/ A háztartások Órakeret 
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Fejlesztési cél 4 óra 

Előzetes tudás 
A családi gazdálkodás fogalmának ismerete, saját tapasztalatok 

mozgósításának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A család és háztartás fogalmának megkülönböztetése, a bevételek és 

kiadások háztartás-statisztikai rendszerezése. 

Annak tudatosítása, hogy a költségvetés-készítés eszköze az 

erőforrásokkal való tudatos gazdálkodásnak, az ésszerű 

döntéshozatalnak. 

A tudatos fogyasztói magatartás erősítése: a fenntarthatóság 

értelmezései és döntésekben történő megjelenítése a háztartás vásárlói 

és fogyasztói szokásaiban, pénzügyi tervezésében. 

A kapcsolat felismertetése a rövid és hosszú távú bevételek és kiadások 

között, ezzel összefüggésben a megtakarítás és a hitelfelvétel 

értelmezése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevételek-kiadások 

Munkavégzéshez kapcsolódó, 

tulajdonból származó jövedelmek, 

társadalmi transzferek, egyéb 

jövedelmek. 

A folyó kiadások csoportjai, 

beruházások. 

 

Hitelek-megtakarítások 

A hitelfelvétel oka, célja, 

költségei. 

A megtakarítások motívumai, 

szempontjai. 

A pénzügyi közvetítők szerepe a 

megtakarítások és hitelfelvétel 

összefüggésében. 

 

Aktuális magyar háztartás-

statisztikai adatok alapján 

fogalmak és tapasztalatok 

rendszerezése, összevetése. 

 

Háztartási költségvetési sémák 

segítségével „modellcsaládok” 

esetének feldolgozása csoportban, 

a tapasztalatok megosztása és 

megvitatása. (Különböző 

gazdasági helyzetű, eltérő 

jövedelmű családok modellezése 

alapján a szegénység, gazdagság, 

rászorultság, szolidaritás 

értelmezése.) 

 

A „modellcsaládok” életében 

Földrajz: fogyasztási 

szokások változása, 

okok, 

következmények. 

 

Matematika: 

kamatszámítás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a háztartás 

mint gazdasági 

formáció. 
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Fizetési technikák 

A bankszámlák előnyei, típusai, a 

fizetési forgalom fajtái. 

generált változások segítségével 

a hitelfelvétel és a megtakarítás, 

valamint a befektetés 

szempontjainak, feltételeinek, 

kockázatának egyszerű 

megközelítése, elemzése. 

Kamatszámítás alapján betéti 

megtakarítások értékelése. 

 

Kérdőíves felmérés segítségével 

a tanulók családjai fizetési 

szokásainak, bankhasználatának 

bemutatása, a felmerülő 

fogalmak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Költségvetés, munkajövedelem, társadalmi juttatás, méltányosság, 

adomány, jövedelem-újraelosztás, megtakarítás, öngondoskodás, hozam, 

biztonság, kamat, kamatláb, kamatos kamat, EBKM, hitelszerződés, THM, 

hitelfajta, készpénzkímélő fizetés, bankszámla, folyószámla, megtakarítási 

számla, hitelszámla, átutalás, csoportos beszedési megbízás, internetbank. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vállalatok 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Korábbi vállalatlátogatás tapasztalatai, a nemzetgazdasági ágak 

termelői. Vállalatok a piacgazdaság modelljében, illetve az iskola 

környezetében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A termelés és szükségletek kölcsönhatását, összefüggését, jólétünk 

alapját biztosító vállalatok lényegének megértetése. 

A folyamatosan változó környezet, a vállalati innováció és kockázat 

összefüggésének belátása. 

A vállalkozó és az alkalmazott közötti lényeges különbségek 

tudatosításán keresztül az önismeret fejlesztése. 
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Annak felismertetése, hogy a gazdasági szereplők megtakarításainak és 

a vállalatok forrásigényének sikeres összekapcsolását egy jól működő 

pénzügyi közvetítőrendszer biztosítja. 

Annak felismertetése, hogy az idegen forrás bevonásának követelménye 

a jövedelmezően felhasznált hitel. 

A kritikai gondolkodás, az elemzőképesség fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pénz vagy tőke? 

Az üzleti vállalkozások 

jelentősége, lényegi jellemzői. 

A vállalat mint befektetés. 

 

A garázscégtől a multinacionális 

nagyvállalatig 

A vállalkozások saját és idegen 

forrásai. A megtakarítások és a 

vállalatok tőkeigénye. A pénzügyi 

közvetítők. 

A vállalkozási formák és lényeges 

különbségeik. 

 

A vállalkozások piaci helyzete és 

a verseny 

Versenyhelyzet, oligopóliumok, 

monopóliumok. 

Versenyszabályozás 

Magyarországon. 

A vállalatok mint a 

nemzetgazdaság alappillérei. 

(Honnan származik, amit 

fogyasztunk?) 

A vállalkozó személyének és az 

üzleti vállalkozás jellemzőinek 

elemzése, szűkebb, tágabb 

környezetének modellezése egy 

konkrét, a tanulók által ismert 

vállalkozáson keresztül. 

A „környezeti” változások és a 

lehetséges vállalati „válaszok” 

csoportokban történő 

megvitatása. 

 

Külső források bevonásának 

szimulálása különböző vállalati 

helyzetekben, a döntési 

motívumok mérlegelése. 

 

A korlátolt és korlátlan 

felelősség, valamint az 

egyetemleges felelősség 

megértésén keresztül a 

leggyakoribb vállalkozási formák 

közötti különbségek megértése, a 

Földrajz: magyar 

termékek, termelők, 

hungarikumok, 

transznacionális 

vállalatok, működő és 

pénztőke. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

fogyasztóvédelem. 
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megismertek alkalmazása 

vállalkozások esetében. 

 

A piacformák és a vállalatok 

helyzetének összefüggése néhány 

ismert vállalkozás helyzetében. 

A verseny előnyeinek és 

ellentmondásainak 

összegyűjtése, megvitatása. 

Esettanulmány: egy 

versenyhivatali döntés 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vásárlói igény, profit, kockázatvállalás, termelési tényező, folyó kiadás, 

beruházás, versenytárs, szállító, vevő, állam/önkormányzat, egyéb partner, 

nemzetgazdaság, kultúra, hagyomány, technikai környezet, természeti 

környezet, világgazdaság, információ, saját forrás, idegen forrás, pénzügyi 

közvetítő, korlátlan és korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, jogi 

személy, bt., kkt., kft., rt., egyéni vállalkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az állam 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az állam történelmileg megismert funkciói. Az állam és az 

önkormányzatok mindennapjainkban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen gazdasági, társadalmi problémák 

kényszerítették ki az állam aktív szerepvállalását a gazdaságban. 

Annak felismertetése, hogy az állam gazdasági szerepét jól tükrözi az 

államháztartás, illetve költségvetés bevételi és kiadási oldala. 

Párhuzam felismertetése a háztartások felelős gazdálkodása és az állam 

gazdálkodása között. 

Annak beláttatása, hogy közös a felelősség és érdek a jól gazdálkodó 

állam működésének elérésében, ennek révén a felelősségtudat 
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erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az állam mint gazdasági szereplő 

Az állam fogalma, feladatkörei 

napjainkban. Az államháztartás. 

 

Az állam pénztárcája 

Bevételek, adók. Kiadások: 

vásárlások, transzferek. 

Az állami eladósodás problémái. 

 

Hogyan és miért adózunk? 

Az adók szerepe, fajtái. 

A fiskális politika. 

A potyautas magatartás 

problémái. 

Saját életünkben megélt példákon 

keresztül az állam/önkormányzat 

fogalmának és szerepének 

tisztázása. 

Vita: kell-e állam az életünkben, 

a gazdaságban? (Érvek gyűjtése 

egy disputához.) 

 

Az állam bevételeinek és 

kiadásaink mérlegszerű 

bemutatása. 

Egy helyi önkormányzat 

költségvetési tárgyalásán 

keresztül a bevételek, kiadások 

tartalmának, egyensúlyba 

hozásának dilemmáját 

megtapasztani (szituációs játék 

vagy látogatás). 

 

Milyen adó fizetésében veszünk 

részt? – gyűjtés, tudatosítás, 

számolás, elemzés. 

Néhány adófajta példáján 

keresztül a gazdaságpolitikai 

lehetőségek érzékelése. 

Kötelességek és jogok kapcsolata 

az adófizetés és a felhasználás 

ellenőrzésében. 

Földrajz: eladósodás a 

világban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: adózás, az 

adórendszer. 

 

Etika: egyén és 

közösség 

egymásrautaltsága, az 

egyén felelőssége. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az 

állampolgári 

felelősség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állam, monopólium, externália, közjavak, stabilizáció, újraelosztás, 

tőkeallokáció, államháztartás, költségvetés, költségvetési politika, adó, 
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állami vásárlás, transzfer, deficit, kincstárjegy, államkötvény, szja, áfa, tao, 

jövedéki adó, helyi adó, szociális hozzájárulási adó, adómorál, állampolgári 

felelősség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A pénzpiac mindenkit összeköt 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Bankok a történelemben, a családok életében, környezetünkben. 

A pénzpiacok, a tőzsde nemzetközi szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy a gazdaság szereplőinek megtakarításait és 

forrásigényét a pénzügyi közvetítők hozzák összhangba. 

A modern bankrendszer főbb szereplőinek, a piacgazdaságban betöltött 

feladatainak megismertetése, a jegybanki függetlenség jelentőségének 

megértetése. 

Annak megértetése, hogy valamennyiünknek közvetlenül vagy 

közvetve köze van az értékpapírok és a tőkepiac, a tőzsde világához, 

amelyek a gazdasági vérkeringés nélkülözhetetlen eszközei. 

Átfogó kép kialakítása a pénzügyi közvetítés főbb szereplőiről, a 

háztartásokkal való lehetséges kapcsolatukról. 

A spekuláció gazdasági szerepének megértetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bankrendszer a mai gazdaságban 

A bankrendszer fogalma, 

alaptípusai. A jegybank és a 

kereskedelmi bankok feladatai. 

 

A tőkepiac és termékei 

A tőkepiac fogalma, részvények, 

kötvények. 

A tőzsde szerepe és működése. 

 

A pénzügyi közvetítők 

Megtakarítók és forrásigénylők 

a gazdaságban – szituációs játék 

(célja a pénzügyi közvetítés 

megismerése, szükségességének 

belátása). 

 

Internetes feladat: a jegybank és 

a kereskedelmi bankok 

feladatainak összegyűjtése, 

majd elemzése. 

 

Földrajz: a monetáris 

világ intézményei. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a családi 

megtakarítások 

lehetséges formái, 

pénzintézetek. 

 

Etika: egyén és 

közösség 
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A banki és nem banki pénzügyi 

közvetítők (intézményi befektetők, 

egyéb közvetítők: faktorházak, 

lízingcégek). A PSZÁF. 

Részvénykibocsátás, egy 

vállalkozás esettanulmánya. 

Egy aktuális kötvénykibocsátás 

gazdasági háttere. 

A chicagói tőzsde születése és a 

tőzsde fogalma. 

Gyűjtőmunka, kiselőadás a 

BÉT-ről. 

 

A háztartások kapcsolata a 

pénzügyi közvetítők világával 

(befektetési alapok, 

nyugdíjpénztárak, biztosítók, 

lízingcégek). 

egymásrautaltsága, az 

egyén felelőssége. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

pénzintézetek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egy- és kétszintű bankrendszer, jegybank, kereskedelmi bank, monetáris 

politika, alapkamat, árstabilitás, likviditás, betéti és hitelügylet, értékpapír, 

hitelviszony, részesedési viszony, részvény, vagyonhányad, osztalék, 

szavazati jog, kötvény, árfolyam, befektetési jegyek, biztosító, befektetési 

alap, tőzsde, brókercég, faktorház, lízingcég, kockázat, hozam, PSZÁF. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életpályánk pénzügyi döntései 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás A családok pénzügyi döntései, gazdálkodási tapasztalatai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak beláttatása, hogy születésünktől halálunkig áthatják életünket a 

pénzügyi döntések, ezért fontos tisztában lenni a tipikus döntésekkel, 

információforrásokkal és a lehetséges segítő intézményekkel. 

Az előrelátás, mérlegelés, alternatívákban gondolkodás fejlesztése (saját 

pénzügyi elképzelések, tervek). 

Az információszerzés és -felhasználás önállóságának növelése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Életpályaszakaszok és ezek 

pénzügyi összefüggései 

Mikor és milyen döntések várnak 

ránk? 

 

Információforrások és 

intézmények a háztartás 

gazdálkodásának szolgáltában 

Bankok, biztosítók, 

nyugdíjpénztárak tőzsde, PSZÁF, 

civil szervezetek honlapjai, a 

fogyasztóvédelem intézményei. 

Csoportmunka: egy-egy életkori 

szakaszban milyen pénzügyi 

döntések várnak rád? 

A gyűjtött anyag prezentálása, 

kiegészítése, megbeszélése. 

 

Intézménylátogatás/vendég a 

felvilágosítás szolgálatában 

(fogyasztóvédelem). 

 

Esettanulmányok a 

fogyasztóvédelem témaköréből. 

Célzott internetes tájékozódás 

különböző problémás helyzetek 

tisztázása céljából.  

A megoldások megbeszélése. 

 

Tájékoztató, felvilágosító 

kiadványok feldolgozása (MNB, 

banki ismertetők…). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A családok 

gazdálkodása. 

Fogyasztóvédelem. 

 

Etika: felelősség saját 

jövőnkért. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pénzügyi tervezés, megtakarítási számla, számlanyitás, bankkártya, 

diákhitel, rendszeres jövedelem, hitel (fogyasztási, lakással kapcsolatos), 

biztosítás, öngondoskodás, nyugdíj-előtakarékosság, ügyfélszolgálat, 

kalkulátor, PSZÁF, fogyasztóvédelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bankszámláink – bankkártyáink 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
Bankszámlatípusok, ezek családi használata, bankkártyákkal és egyéb 

fizetőkártyákkal kapcsolatos tapasztalatok, ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Annak megértetése, hogy a családi gazdálkodás, a fizetési szokások 

hogyan függnek össze a bankválasztással és a bankszámlacsomaggal, 
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céljai az igényelt szolgáltatásokkal, a bankkártya típusának kiválasztásával. 

A kritikai gondolkodás fejlesztése banki kínálatok összehasonlítása 

során. 

A biztonsági szabályok és jelentőségük megértetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bankszámlanyitás 

A várható használat és a 

megfelelő kínálat (banki 

számlacsomag, költségek) 

összhangba hozása. A döntés 

főbb lépései. 

 

Mire használjuk a 

bankszámlánkat? 

A készpénzfelvétel, átutalás, 

csoportos beszedés, 

bankszámlakivonat tartalma. 

 

E-banking 

Telefon és internet a kényelem 

szolgálatában. Technika és 

biztonság. 

 

Fizetés kártyával 

Bankkártyák és egyéb kártyák 

(típusok, előnyök, költségek). 

Látogatás egy bankfiókban 

(összegyűjtött előzetes 

kérdésekkel, egy számlanyitás 

esettanulmánya). 

 

Tájékozódás a lakókörnyezet 

banki szolgáltatásairól, 

bankszámlacsomagokról. 

 

Egy bankszámlaszerződés 

tartalma (űrlapkitöltés konkrét 

helyzetre értelmezve). 

 

Egy bankszámlakivonat 

elemzése (pénzügyi partnerek, 

átutalások, inkasszók, költségek). 

Kapcsolat a munkáltatóval és a 

közüzemi szolgáltatókkal. 

 

Intelmek, avagy teendők a 

biztonságos bank- és 

kártyahasználathoz (gyűjtés, 

rendszerezés, 

„kiadványszerkesztés”). 

 

A kártyatípusok rendszerezése 

(pl. miniprojekt keretében). 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a családi 

pénzkezelés. 

 

Informatika: 

adatvédelem. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bankszámla, számlacsomag, szerződés, aláírásminta, ügyfél-azonosító, 

számlaszám, számlavezetési díj, kondíciós lista, tranzakciós díj, 

számlakivonat, pénzforgalom, átutalás, inkasszó, bankkártya, ATM, POS-

terminál, betéti kártya, hitelkártya, terheléses kártya, üzleti vállalkozás 

kártyái, kiegészítő szerződés, e-banking, telefonos ügyintézés, SMS-

szolgáltatás, biztonság, PIN-kód. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az előre hozott vásárlások – háztartások hitelfelvétele 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Hitelfajták. Az eladósodás problémái környezetünkben. Kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hitelezési folyamat sajátos szereplőinek, fogalmainak megértetése. 

Felkészítés a tárgyilagos és felelős hitelfelvételre; számításokkal tudja 

alátámasztani egy hitelfelvétel megalapozottságát. 

Egy aláírt hitelszerződés felelősségének, az abból adódó kötelezettségek 

megértetése. 

A nem fizető adósokkal kapcsolatos szankciók, az adósságrendezés 

alapfogalmainak megismertetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hitelkínálat – hitelfajták 

Milyen családi/egyéni célt milyen 

hitellel lehet finanszírozni? 

 

Hitelkockázatok 

Kamatváltozás, devizaárfolyam-

változás, jövedelemcsökkenés 

(munkanélküliség, betegség, 

halál). 

 

Hitelbiztosítékok 

Jelzálog, zálog, kezesség. 

Hiteltermékek rendszerezése a 

felhasználási cél, a lehetséges 

összeg, a futamidő és a 

hitelfeltételek (biztosítékok, 

kamat) szerint. Az alternatív 

megoldások elemzése. 

 

A hitelfelvételről hozott döntés 

általános algoritmusának közös 

létrehozása. Kiemelve: a 

lehetséges kockázatok elemzése, 

ezek kezelése (esetmegbeszélés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a családi 

pénzkezelés. 

 

Földrajz: eladósodás. 
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Hitelekhez kapcsolódó pénzügyi 

számítások 

 

Az eladósodás és problémái 

Késedelmes fizetés, nem fizetés. 

Etikai és jogi következmények, 

KHR-lista. 

Adósságkezelés. 

alapján stratégiaalkotás, 

-értékelés). 

 

Egy egyszerű hitelszerződés 

elemzése. (Kapcsolódó fogalmak 

értelmezése: adós, hitelező, 

kezes, jogok, kötelezettségek, 

THM, törlesztőrészlet, fizetési 

késedelem stb.) 

 

Kidolgozott egyszerű számítási 

feladaton keresztül a 

hiteltörlesztési módok fajtáinak 

bemutatása, az eltérések 

elemzése az adós különböző 

pénzügyi helyzete szerint. 

(Előnyök, hátrányok 

megállapítása.) 

 

Esettanulmányok az eladósodás 

és kezelésének témaköréből. 

 

Kiselőadás a diákhitel-

konstrukciók által nyújtott 

lehetőségekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Folyószámlahitel, áruhitel, lakáshitel, gépjárműhitel, jelzáloghitel, hitel, 

kölcsön, zálog, jelzálog, kezesség, THM, kamat, törlesztőrészlet, futamidő, 

hiteltörlesztési mód (tőketörlesztés, kamat), egyösszegű, lineáris, 

annuitásos törlesztés, KHR, adósságspirál, teherbíró képesség, 

adósságrendezés. 

 

 

Tematikai egység/ A háztartások befektetései Órakeret 
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Fejlesztési cél 2 óra 

Előzetes tudás 
A takarékosság egyéni, családi céljai, fajtái, lehetséges megoldásai. 

Értékpapírok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tartalék jelentőségének beláttatása a bizonytalan jövőben. 

Megtakarítási formák megismertetése a megtakarítási összeg, kockázat, 

likviditás, hozam, futamidő függvényében, a kapcsolódó fogalmak 

megértetése. Saját kockázattűrő képességének felismertetése. 

Döntések alátámasztása (pl. tudjon befektetéseket egyszerű 

számításokkal alátámasztani). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtakarításból befektetés 

Milyen családi/egyéni cél 

megvalósítását milyen 

megtakarítással lehet 

előkészíteni? 

 

Egyes befektetési típusok 

Betét típusú befektetések és 

értékelésük. 

Az értékpapír-befektetések 

(részvény, kötvény, kockázat, 

intézményei). Egyéb 

befektetések. 

Befektetésvédelem. 

 

Befektetésekhez kapcsolódó 

pénzügyi számítások 

A pénz időértéke, jelen- és 

jövőérték-számítás. 

Háztartások lehetséges 

befektetéseinek rendszerezése a 

befektetés formája, a lehetséges 

összeg, a futamidő, a hozam, a 

kockázat szerint. Az alternatív 

megoldások elemzése. 

A kockázatmegosztás stratégiája. 

 

A bankok által kínált betéttípusú 

befektetések fajtái és kamatozása 

(különbségek elemzése számítási 

feladatok segítségével). 

Az értékpapír típusú befektetések 

hozamának és kockázatának 

elemzése. A tőzsdézés lehetséges 

stratégiái és a kapcsolódó 

kockázatok, költségek elemzése. 

A tőzsdejáték mint a befektetés 

egy módjának virtuális megélése. 

(Bekapcsolódás az évente 

meghirdetett tőzsdejátékok 

valamelyikébe.) 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a családi 

pénzkezelés. 

 

Földrajz: tőkepiac. 

 

Matematika: 

sorozatok, kamatos 

kamat. 
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A kockázattűrő képesség mint az 

önismeretünk része. 

Internetes tájékozódás a betét- és 

a befektetésvédelemről: OBA, 

BEVA, állampapír-befektetések 

biztonsága. 

 

Egyszerű számítási feladaton 

keresztül a befektetések 

értékelése a jelenérték és 

jövőérték segítségével. Egyszerű 

Cash flow készítése. 

Esettanulmányok a nem pénzpiaci 

befektetésekről és a befektetési 

csalásokról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kockázat, hozam, likviditás, diverzifikálás, pénzpiaci, nem pénzpiaci 

befektetés, műkincspiac, látra szóló betét, határidős betét, kamatos kamat, 

sávos kamatozás, EBKM, OBA, állampapír, árfolyamkockázat, 

visszafizetési kockázat, befektetési szolgáltató, BEVA, a pénz időértéke, 

jelenérték, jövőérték, diszkontálás, nettó jelenérték, megtérülési ráta. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az öngondoskodás egyéb formái 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Biztosítások a háztartásokban. Nyugdíjasok, betegek ellátása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biztosítások szerepének megértetése a családok, egyének bizonytalan 

jövőjében. 

Tájékozottság kialakítása a magyar nyugdíjrendszerről és a nyugdíjcélú 

előtakarékossági formákról. 

A felelős, hosszú távú gondolkodás erősítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



1441 
 

Biztosítások 

A biztosítások lényege: 

veszélyközösség, 

kockázatfelosztás, kármegosztás. 

A biztosítók mint kockázatokkal 

kereskedő vállalkozások. 

 

Élet- és nem életbiztosítások 

Egészség-, szakmai 

felelősségbiztosítás, utas-, lakás-, 

vagyonbiztosítás, életbiztosítások. 

 

Nyugdíjas évek 

Állami nyugdíjrendszer. 

Gondoskodás az állami nyugdíj 

kiegészítéséről. 

Statisztikai gyűjtőmunka a 

családok által kötött 

biztosításokról. 

 

Mit tartalmaz a biztosítási 

szerződés? Egy konkrét 

szerződés elemzésével a 

kapcsolódó fogalmak tisztázása. 

 

Az életbiztosítások mint 

befektetési célú biztosítások 

elemzése. 

A biztosítóválasztás 

algoritmusának összeállítása a 

védendő terület alapján. 

 

Kiselőadás a magyar 

nyugdíjrendszerről. 

 

Lehetséges stratégiák az állami 

nyugdíj kiegészítésére: 

ötletgyűjtés, néhány forma 

értékelése, köztük a NYESZ és 

az önkéntes nyugdíjpénztári 

befizetés. 

 

Internetes tájékozódás egy 

önkéntes nyugdíjpénztár 

honlapjáról. 

Matematika: 

valószínűség-számítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kockázat, veszélyközösség, kockázatmegosztás, kármegosztás, biztosítási 

szerződés, kockázatelbírálás, biztosítási esemény, díjfizetés, értékkövetés, 

felelősségbiztosítás, befektetési egységhez kötött életbiztosítás, nyugdíj, 

életjáradék, társadalombiztosítás, felosztó-kirovó rendszer, szolgálati idő, 
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önkéntes nyugdíjpénztár, tőkefedezeti elv, hozam, költség, NYESZ, 

adókedvezmény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismeri a szűkösségből adódó gazdálkodási, döntési kényszert és 

értelmezni tudja saját életében és különböző gazdasági helyzetekben a 

nyert haszon, feláldozott haszon tartalmát. 

Érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, vállalatok, állam, 

pénzügyi közvetítők) sajátos feladatait és kapcsolatrendszerüket, fel tudja 

sorolni saját gazdasági szerepeit. 

Konkrét helyzetben és általánosítva is értelmezni tudja a piac tényezőinek 

egymásra hatását és a piaci mechanizmus szerepét a gazdasági 

döntésekben. Tisztában van a gazdasági döntések etikai vonatkozásával. 

Ismeri a főbb pénztörténeti korszakokat, érti a mai modern pénz lényegét, 

formáit és funkcióit. 

Le tudja vezetni az árfolyamváltozás hatását a jövedelmezőségre, 

következtetni tud a gazdasági szereplők helyzetének változására. 

Ismeri és differenciáltan értékelni tudja az infláció gazdasági hatását. 

Fel tudja sorolni a háztartások bevételtípusait és a folyó kiadások főbb 

csoportjait, példákat tud mondani háztartási beruházásokra. Érvelni tud a 

családi költségvetés készítése és hosszú távú egyensúlyban tartása mellett. 

Példákkal tudja bizonyítani, hogy érti a fenntarthatóság megvalósítását a 

háztartások és saját vásárlási, fogyasztási, pénzügyi tevékenységében. 

Ismeri a lakosság korszerű, készpénz nélküli fizetési technikáit. 

Tisztában van azzal, hogy jólétünk a vállalatok termelésén, innovációs és 

kockázatvállaló készségén nyugszik. 

Ismer vállalatokat, vállalkozókat, össze tudja hasonlítani a vállalkozói és 

alkalmazotti személyiségjegyeket. 

Érti a leggyakoribb vállalkozási formák lényegi különbségeit. 

Meg tudja magyarázni, miért van szükség a pénzügyi közvetítőkre a 

gazdaságban, illetve a vállalatok működésében. 

Ismer különböző piaci versenyhelyzeteket, ezek előnyeit, problémáit és a 

versenyszabályozást. 
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Össze tudja foglalni, miért vált szükségessé az állam gazdasági 

szerepvállalása, ismeri főbb feladatait és azok hatását. 

Tisztában van azzal, hogy adóbefizetések nélkül az állam nem tudja 

megvalósítani feladatait, ami kölcsönös felelősséget jelent az 

állampolgárok és az állam számára. 

Átlátja a pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági szerepét, ismeri főbb 

intézményeit és ezek feladatát. 

Érti, hogy mikor kerülhet sor részvény, illetve kötvény kibocsátására. 

Ismeri a tőzsde gazdasági szerepét és a legegyszerűbb tőzsdei ügyeleteket. 

Fel tudja sorolni, hogy életpályája egyes szakaszaiban várhatóan milyen 

pénzügyi döntések várnak rá, tudja, hogy tájékozódásához milyen 

intézmények és internetes platformok állnak rendelkezésére. Ismeri a 

fogyasztóvédelem fontos területeit. 

A családi gazdálkodással, a fizetési szokásokkal összefüggésben a bankok 

kínálatából bankot, bankszámlacsomagot és bankkártyát tud választani. 

Tisztában van az információbiztonság jelentőségével, technikáival. 

Fel tudja sorolni a felelős hitelfelvétel legfontosabb szabályait, össze tud 

hasonlítani azonos célú hitelkínálatokat. 

Tisztában van az adós hitelszerződésből adódó kötelezettségeivel, a 

nemfizetés várható következményeivel. Ismer adósságkezelő stratégiákat. 

Érti a megtakarítás és a hosszú távú pénzügyi tervezés összefüggését, 

vannak alternatív ötletei a különböző pénzügyi helyzetben kínálkozó 

pénzügyi és pénzpiacon kívüli befektetésekre. Tisztában van a 

kockázatokkal és ezek reális értékelésével. 

Ismeri a befektetőket védő intézményeket. 

Érti a jövő bizonytalanságainak negatív hatását csökkentő biztosítások 

fontosabb jellemzőit, fajtáit, ismeri a befektetéssel kombinált biztosítást. 

Ismeri a magyar nyugdíjrendszer lényegét, tud javaslatot tenni a 

nyugdíjkiegészítés módjaira. 

Választott kerettanterv: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KULTÚRA II. 
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12. évfolyam /heti 1 óra/ összesen 36 óra „B” változat (Környezetvédelmi technikus; 

Szoftverfejlesztő-és tesztelő; Gépgyártás-technológiai technikus; Kisgyermekgondozó,-

nevelő; Mechatronikai technikus; Műanyag-feldolgozó technikus; Vegyész technikus) 

A tantárgy a NAT-ban meghatározott „Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia” 

fejlesztését szolgálja, illeszkedik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretkör „Pénzügyi 

és gazdasági kultúra” témájához, azon belül is a „Vállalkozói alapismeretek” részterülethez.  

A Vállalkozzunk! tantárgy célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a vállalkozások 

világába, hogy ne csak fogyasztóként, hanem potenciális vállalkozóként, alkalmazottként is 

gondolják át, ismerjék meg a gazdaság e fontos szereplőinek tevékenységét. Ismerjék meg a 

vállalkozók áldozatos, kockázatos és leleményes munkáját, becsüljék a tisztességes, felelős 

vállalkozói magatartást. 

Értsék meg, hogy a vállalkozások nélkül nem működik a piacgazdaság, a többi 

gazdasági szereplő az általuk előállított javakon osztozik, azokból részesül. A vállalkozások 

munkáján, termékein, szolgáltatásain nyugszik az egész nemzetgazdaság (ország), minden nem 

termelő tevékenység, végső soron pedig a jólétünk. Legyenek tisztában azzal, hogy minden 

társadalmi szervezet gazdálkodik. 

Mindezek miatt szükséges, hogy a diákok megismerjék a vállalkozások lényegét, célját, 

szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerét. Fel kell ismerniük és rendszerezniük kell 

a vállalkozások működését befolyásoló fontos hatótényezőket, hiszen a vállalkozások ezek 

erőterében, örökös változások kölcsönhatásában működnek. Meg kell érteniük, hogy a 

változások generálják az innovációt, a változások helyes értékelése vezethet a vállalkozások 

hosszú távú fennmaradásához, sikeréhez. A vállalkozások nyereségérdekeltsége viszont csak a 

vásárlók elégedettségén nyugodhat. A vállalkozások hosszú távú sikerének záloga, ha felelősen, 

a fenntarthatóságot is figyelembe véve működnek. Ennek érdekében az államnak a 

vállalkozásokat a megfelelő jogszabályi háttér alkalmazásával szabályozni, terelni is kell. 

A Vállalkozzunk! tantárgy célja, hogy a vállalkozások működésének megismertetésével 

gazdag terepet biztosítson a diákok sokoldalú kompetenciafejlesztésének. 

A vállalkozásokban zajló termelési folyamat megismerése lehetőséget biztosít egy 

technika, technológia megismerésére. A megvalósításhoz szükséges erőforrások összegyűjtése, 

a végrehajtáshoz alkalmazott munkamegosztás, szervezés, folyamatellenőrzés tapasztalatai 

erősíti a diákok tervező, szervező készségének, ismereteinek fejlődését. 

A termékek/szolgáltatások költségkalkulációjával fejlődjön a diákok számolási 

készsége, logikus gondolkodása. 

Az üzleti terv megismerésével, alkalmazásával fejlődön tervező, szervező és rendszerző 
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képességük.  

A marketing megismerése segítse a rendszerszemléletük kialakulását, cél és 

eszközrendszerének megismerése járuljon hozzá a diákok fogyasztói tudatosságának 

fejlődéséhez is. 

Vegyenek részt az erőforrások, az elkészült termékek nyilvántartásában, az eladásból 

származó bevétel, illetve a pénzáramlás vezetésében, a vállalkozási tevékenység 

eredményességének megállapításában. 

Legyenek tájékozottak az egyéni vállalkozások indításához szükséges információs 

csatornákról, legyenek képesek felmérni az egyéni vállalkozáshoz kapcsolódó kockázatokat, 

felelősséget. 

Ismerjék meg a leggyakoribb társas vállalkozási formákat, a kapcsoló fogalmakat, 

értsék meg azokat a szempontokat, érveket, körülményeket, amelyek egy–egy társasági forma 

kiválasztása mellett szólnak. Legyenek tájékozottak az alapításhoz szükséges információk 

megszerzési forrásáról. 

Értsék meg, hogy az üzleti etika és a fenntarthatóságot figyelembe vevő felelős 

vállalkozói magatartás nélkül nincs hosszú távú siker. 

Mindezekkel a tantárgy járuljon hozzá a diákok önismeretének, pályaorientációjának 

gazdagításához. 

A *-gal jelzett témakörök feldolgozhatók diákvállalkozás keretében is. Ez esetben a 

sorrenden és az óraarányokon szükség szerint módosítani lehet. A vállalatalapítás pontos 

menetét a diákvállalkozások háttértámogatását végző alapítvány segédletei, eljárásrendje és 

dokumentumai határozzák meg. 

A diákvállalkozásokban gyakorolják a vállalatalapítást, tőkegyűjtést, tervezést, a 

gazdálkodást (pénzzel, más erőforrásokkal), megtanulják a szervezést, döntéseik végrehajtást, 

a vevői igények felmérését, tiszteletét, alkalmazzák a marketing eszközeit, a pénzügyi, 

számviteli, adózási szabályokat. A tanév/projekt végén a diákvállalkozást felszámolják, 

mérleget, eredmény–kimutatást, beszámolót is készítenek. 

A diákvállalkozások működésében való részvétel, mint minden megélt, közvetlen 

tapasztalat sokszoros erővel fejleszt. Önállóságra, felelős döntésekre, a kockázat mérlegelésére 

tanítja a résztvevő diákokat. Megtanulnak együttműködni, alkalmazkodni, érvelni, vitatkozni, 

tárgyalni, érdekeiket érvényesíteni, alá-fölérendeltségi viszonyban dolgozni. Az alkotás öröme 

önbizalmat ad, a sikerek, kudarcok feldolgozása önismeretre is tanít. A megélt szerepek 

pályaválasztásukat befolyásolják, megalapozottabbá teszik. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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A javasolt óraszámok az összefoglalásra és értékelésre fordítandó időkeretet is tartalmazzák.  

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vállalkozók és vállalkozások 4 

A vállalkozások szűkebb, tágabb környezete 4 

Az ötlettől a megvalósításig 7 

Megéri? Költségek, bevételek, nyilvántartások 4 

Az üzleti terv 6 

Vállalatot alapítunk 7 

Marketing a vállalkozás szolgálatában 4 

Összes óraszám 36 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vállalkozók és vállalkozások Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók saját környezetében élő vállalkozók, vállalkozások.  

A történelemben megismert magyar vállalkozók, híres gyáralapítók. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Konkrét vállalkozásokban a vállalkozások általános jellemzőinek 

felismerése, a kockázat értelmezése a vállalkozások életében. 

A szükséglet, az értékteremtő munka és a nyereség összefüggésének, a 

vállalkozások össztársadalmi jelentőségének megértése. 

Az önismeret fejlesztése a vállalkozói tulajdonságokkal összefüggésben. 

Az elemzőképesség, az absztrakt gondolkodás fejlesztése: statisztikai 

adatokból igaz állítások megfogalmazása, a konkrétban az általános 

felismerése. 

Az alapítványok/egyesületek gazdálkodásának megértése konkrét példa 

alapján. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mi a vállalkozás? Ki a 

vállalkozó? 

Az üzleti vállalkozás fogalmát 

A diákok által ismert vállalkozásokban az üzleti 

vállalkozások jellemzőinek, szerepének értelmezése. 

Ajánlott: vállalatlátogatás ugyanezen céllal. 
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meghatározó tényezők (termelés –

szükségletek, elkülönült érdek, 

nyereség, kockázat, piac 

összefüggése). 

A vállalkozások szerepe a 

piacgazdaságban. 

A vállalkozó mint a termelési 

tényezők szervezője. 

 

A vállalkozások csoportosítása 

Tulajdonforma, jellemző 

tevékenység, vállalkozási forma, 

méret alapján. 

 

Nonprofit szervezetek 

Mi célból és miből működnek a 

nem üzleti vállalkozások? 

 

Méltán híres vállalkozók bemutatása a magyar 

történelemben, valamint az iskola mai környezetében 

(kiselőadások/ riport meghatározott szempontok alapján). 

 

Vállalkozói tulajdonságok gyűjtése.  

Milyen vállalkozó lennék? – önismereti teszt kitöltése. 

 

Statisztikai adatok elemzése a magyarországi 

vállalkozásokról (www.ksh.hu/gazdasagi szervezetek). 

Az adatok elemzése, alátámasztott megállapítások. Ismert 

vállalkozások elhelyezése a statisztika által alkalmazott 

csoportosításban. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vállalkozások szűkebb, tágabb környezete* 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A tanulók saját környezetében működő vállalkozásokban megélt 

változások. 

A gazdasági verseny tapasztalatai. Monopolhelyzet. 

A tematikai egység Konkrét vállalkozások piacán a vevők, beszállítók, versenytársak 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vállalkozás, piac, szükséglet, termelés, termék, szolgáltatás, 

erőforrás/termelési tényező, nyereség, kockázat, önállóság, nyitottság, 

szervezőkészség, kockázatvállaló készség, kitartás, céltudatosság, 

rugalmasság, szaktudás, magántulajdon, állami tulajdon, szövetkezet, 

gazdasági ág, kis–, közepes és nagyvállalat, egyéni, társas vállalkozás, 

alapítvány, civil szervezet. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

azonosítása. 

A vállalkozások környezetében az eltérő érdekek felismerése. 

Az állam és az önkormányzatok vállalkozásokra gyakorolt hatásának 

megértése. 

A vállalkozások tágabb környezetéből érkező hatások és a vállalkozások 

alkalmazkodása, döntései közötti összefüggés felismerése. Az 

elemzőképesség, kreativitás fejlesztése: javaslattétel az alkalmazkodásra 

néhány konkrét helyzetben. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Szereplők a vállalkozás szűkebb 

környezetében 

A vállalkozás szállítói és vevői. 

Versenytársak a vállalkozás 

piacán. 

Az állam/önkormányzat, a 

természeti környezet és a civilek 

a vállalkozások életében. 

A vállalkozások tágabb 

környezete 

A nemzetgazdaság, a 

világgazdaság, a természeti 

környezet, a technikai fejlődés, a 

kultúra és a hagyományok hatása 

a vállalkozások életére, 

döntéseire. 

Egy, a diákok által ismert vállalkozás piacán a vevők és 

beszállítók, valamint a verseny, versenytársak értelmezése. 

Hogyan szabályozza, befolyásolja az állam/önkormányzat 

a vállalkozás tevékenységét? (Előírások, engedélyek, 

adók.) 

 

Egy esettanulmány megvitatása: Hova helyezzünk el egy 

hulladékégetőt? (Az eltérő szerepekből adódó eltérő 

álláspontokhoz érvek gyűjtése, vita.) 

 

Esetjáték: az iskolai büfé tágabb környezetéből érkező 

hírekre hogyan reagál a büfés mint vállalkozó. A 

résztvevők kettős szerepben, híralkotóként és 

vállalkozóként éljék meg a vállalkozások folytonosan 

változó közegét.  

A tapasztalatok általánosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vállalkozás, piac, vevői igény, szállító, versenytárs, monopolhelyzet, 

érdek, állami szabályozás, hatósági engedély, adó, civil, nemzetgazdaság 

(infláció, foglalkoztatottság, munkanélküliség, növekedés), technikai újítás, 

innováció, hagyomány, szokás, divat, világgazdaság (válság, energia-

áremelkedések), alkalmazkodás. 



1449 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ötlettől a megvalósításig* 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szükségletek és kielégítésük termékekkel, szolgáltatásokkal. 

Újítás, ötlet és az ötlet megvalósítása (osztályprogram, iskolai 

rendezvény). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kreativitás, elemzőképesség fejlesztése: részvétel vállalkozói 

ötletgenerálásban, az ötletek megvalósításának reális értékelése. 

A fenntarthatóság értelmezése és érvényesítése egy adott termék 

előállítása és fogyasztása folyamatában. 

A vállalkozó és a befektető eltérő szempontjainak és közös érdekének 

megértése a külső erőforrások bevonása során. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Mire vállalkozzunk? 

Amin a vállalkozások alapulnak: 

a vállalkozói ötletek születése. 

 

A megvalósítás első lépése: 

milyen erőforrásaink vannak? 

A vállalkozás személyi és tárgyi 

tényezőinek felmérése. 

 

Erőforrások a termelés 

megvalósításához 

Saját és idegen források. 

Bankhitelek, kamatteher, 

jövedelmezőség összefüggése. 

 

A termelés megtervezése 

A technológiai folyamat lépései a 

termék, szolgáltatás 

létrehozására. 

Anyagszükséglet, eszközigény, 

munkafázisok, minőségellenőrzés 

megtervezése. 

 

Termékfelelősség 

A fenntarthatóság és a 

fogyasztóvédelem értelmezése a 

termelés és fogyasztás 

folyamatában. 

A diákok által megismert vállalkozásokban az alapítás 

ötletének, egy újítás történetének elemzése az újfajta 

szükséglet és a vállalkozás „válaszának” egybevetésével. 

 

Mire vállalkozhatnánk? Ötletgyűjtés. 

 

Szűrés az ötletek közül: 

Milyen erőforrásokat tudunk mozgósítani a 

megvalósításhoz (szaktudás, tapasztalat, tőke). Honnan és 

hogyan mozgósíthatunk külső forrásokat, szakértőket? 

A versenyképesség, piacképesség, működőképesség, 

üzletképesség, személyes elkötelezettség vizsgálata.  

 

Esettanulmány: 

Milyen saját és idegen források állnak rendelkezésre egy 

vállalkozás beindításához? 

 

Szituációs játék: 

Tárgyalás külső forrás bevonásáról. Egy bankár lehetséges 

kérdései – egy befektető partner lehetséges kérdései. 

Felkészülés a tárgyalásra, a tárgyalás lebonyolítása. 

 

Esetjáték: egy egyszerű termelési folyamat lépéseinek, 

folyamatábrájának elkészítése (babzsák/üdvözlő 

kártyák/palacsinta stb. készítése, fűnyírás). 

Egyszerű termelési folyamat lépéseinek végrehajtása. 

Tapasztalatok leszűrése. 
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Esettanulmány: 

A termelési folyamat hatásának ellenőrzése a 

fenntarthatóság szempontjából. 

Az elkészült termék, szolgáltatás fogyasztásának elemzése 

a fenntarthatóság, a külső hatások (externáliák) 

szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vállalkozói ötlet, ötletgenerálás, tervezés, értékelés, értékelési szempont, 

termelési tényező, termelés, fogyasztás, munkafázis, minőség–ellenőrzés, 

anyagszükséglet, technikai hatékonyság, fenntarthatóság, külső hatás, saját 

forrás, idegen forrás, bankhitel, kamat, jövedelmezőségi követelmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megéri? Költségek, bevételek, nyilvántartások* 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Egy ebédfőzés, egy osztályrendezvény kalkulációja. Egyes adófajták 

ismerete (áfa). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy vállalkozás költségcsoportjainak megismerése, különbségtétel a fix 

és változó költség között. 

Egy egyszerű termék költségkalkulációjának megértése. 

Egy egyszerű termék árkalkulációjának értékelése a piaci ártól függően. 

Annak megértése, hogy egy termék bevételén hogyan osztozkodnak a 

gazdaság szereplői (vállalkozó, alkalmazott, állam, önkormányzat). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A termelés költségei 

Fix és változó költségek, az 

amortizáció fogalma és 

elszámolása. 

Egy termék költségkalkulációja. 

 

A vállalkozások adói 

Egy egyszerű vállalkozás (fűnyíró vállalkozás, 

pogácsasütés) működése során felmerülő költségek 

azonosítása és kalkulációja egy termékre, 

szolgáltatásegységre vonatkozóan. 

 

Adófajták és kiszámításuk: 

– egy termék áfá-ja; 
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Általános forgalmi adó, a 

munkabér közterhei, 

nyereségadó, helyi iparűzési 

adó. 

 

Lesz-e nyereség? 

A termék önköltségének és 

lehetséges eladási árának 

összehasonlítása, az eredmény 

kiszámítása. 

A költségcsökkentés lehetősége. 

 

Nyilvántartások a vállalkozások 

működésében 

Anyag, munkaidő, 

késztermékek, költségek, 

bevételek nyilvántartása. Cash 

flow (pénzáramlás) vezetése, 

eredménykimutatás, beszámoló 

készítése. 

Szabályos pénzkezelés. 

Vagyonvédelem. 

– a munkabér vállalati közterhei (internetes bérkalkulátor 

alkalmazása); 

– egy vállalakozás nyereségadója; 

– egy vállalkozás helyi iparűzési adója. 

 

Kidolgozott esettanulmány alapján az önköltség, az adó és 

a piaci ár összehasonlítása, következtetés levonása a 

lehetséges nyereségről, veszteségről. Hasonló termékek 

árával történő összehasonlítás. 

Ötletek gyűjtése a veszteség csökkentésére, a nyereség 

növelésére. 

 

Diákvállalkozások egyszerű nyilvántartásának értelmezése 

és felelős vezetése. A cash flow (pénzáramlás) követése. 

Az adatok felhasználásával eredmény megállapítása, 

gazdálkodási feladatok ellátása, adatszolgáltatás, 

beszámoló készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kalkuláció, fix költség, változó költség, amortizáció, önköltség, 

egységköltség, áfa, a bérek közterhei (nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási, 

munkaerő-piaci járulék), nyereségadó, helyi iparűzési adó, piaci ár, 

árverseny, költségcsökkentés, gazdaságosság, nyilvántartás, cash flow, 

eredménykimutatás, beszámoló, vagyonvédelem, pénzkezelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az üzleti terv* 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Egy feladat tervének elkészítése, egy tevékenységi folyamat lépéseinek 
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ábrázolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az üzleti terv egyes fejezetei szerepének értelmezése az ötlet 

megalapozottsága szempontjából. 

A részismeretek szintetizálása, a tervezőkészség, rendszerező képesség 

fejlesztése. 

Az önismeret, az üzleti gondolkodás fejlesztése pályaorientáció 

elősegítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az üzleti terv fogalma, 

jelentősége 

Az üzleti ötlet megvalósításának, 

megalapozottságának 

alátámasztása. 

 

Az üzleti terv általános sémája 

Milyen kérdésekre 

kell válaszolni az üzleti tervvel?  

(Vevői igények 

megalapozottsága, 

versenyelemzés, a vevők 

tájékoztatása, marketingterv, 

induló tőke megléte, saját/idegen 

forrás, lehetséges tulajdonosok, 

termelési terv, beszállítók, humán 

erőforrások, vezetői tapasztalat, a 

nyereség elérésének feltételei.) 

Előkészítő szituációs játék: 

egy csónakkölcsönző vállalkozás banki hitelének 

tárgyalása. Milyen kérdésekre szeretne a bankár-diák 

választ kapni? 

A játék tapasztalatainak összefüggésbe hozása az üzleti 

tervvel. 

 

Dokumentumelemzés: egy vállalkozás üzleti terve. 

Kinek készül? Milyen kérdésekre keres választ? Az üzleti 

terv fejezeteinek funkciói. 

 

Az üzleti terv folyamatábrájának bemutatása. 

Egy saját ötlet üzleti tervének elkészítése az általános 

séma segítségével (egy-egy fejezetet egy-egy csoport 

dolgoz ki, rész–és végső egyeztetés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezés, folyamatábra, fedezetszámítás, kalkuláció, piackutatás, elemzés, 

vevői igények felmérése, szállító, versenyelemzés, marketingterv, induló 

tőke, humánerőforrás, technológiai, termelési folyamat, vezetői tapasztalat.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vállalatot alapítunk* 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Vállalatnevek, vállalkozási formák az iskola környezetében; vezető, 

szervező és végrehajtó szerepek, diákönkormányzat, választott 

tisztségviselők. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korlátlan, korlátolt és egyetemleges felelősség fogalmának, 

jelentőségének megismerése a vállalkozások formáiban, 

kockázatvállalásában. 

Egy-egy üzleti helyzet és a társasági forma összefüggésének megértése. 

Tájékozódó képesség, információkezelés fejlesztése: információkérés az 

egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához, társas vállalkozás 

alapításához. 

A vállalkozás résztvevői (tulajdonos, vezető, alkalmazott) eltérő 

érdekeinek, lehetséges konfliktusainak megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Milyen vállalkozási formát 

válasszunk? 

A tőkeigény, a felelősség és a 

kockázatmegosztás összefüggése. 

 

Egyéni vállalkozás alapítása 

Kérelem a vállalkozói igazolvány 

igényléséhez. Szükséges 

dokumentumok, adószám, 

hatósági engedélyek, erkölcsi 

bizonyítvány. 

 

Társas vállalkozás alapítása 

A társasági szerződés főbb 

tartalmi elemei (tevékenység, 

Esettanulmányok: 

az üzleti ötlet, a tevékenység jellege, a tőkeigény, a 

kockázat nagysága, a vállalkozás egyéb körülményei 

hogyan határozzák meg a vállalkozás formaválasztását. 

 

Dokumentumelemzés:  

I. Egy vállalkozói igazolvány törzslapja, az adatok 

értelmezése. 

Internetes tájékozódás az okmányirodák honlapján. 

Korlátlan és egyetemleges felelősség értelmezése. 

 

II. Egy társas vállalkozás társasági szerződése. 

 A főbb tartalmi elemek azonosítása. 

 A szerződésből keletkező jogok, kötelességek 

azonosítása. 
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alapítók, induló vagyon, 

képviselet, döntéshozatal, vezető 

tisztségviselők). 

 

A leggyakoribb társasági formák:  

bt., kkt., kft., rt. 

 

Szerepek a vállalkozásokban 

Tulajdonos, vezető, alkalmazott. 

Vállalati hierarchia (vezető – 

beosztott). 

Az egyes társasági formák lényegi jellemzőit összefoglaló 

táblázat megbeszélése induló vagyon, személyes részvétel, 

felelősség, tagok száma, jogi személyiség alapján. 

 

Esetjáték – esettanulmány: 

Munkahelyi konfliktus elemzése – a hierarchia és a 

szaktudás eltérése. 

Egy elbocsátás története: a hatékonyság és az emberség 

ütközése. 

Tanulságok: okok felismerése, érdekkülönbségek, vezetői 

felelősség, érdekegyeztetés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni vállalkozás, adószám, hatósági engedély, erkölcsi bizonyítvány, 

korlátlan felelősség, egyetemleges felelősség, korlátolt felelősség, bt., kkt., 

kft., rt., induló vagyon, apport, hierarchia, érdekkülönbség, hatékonyság, 

rövid és hosszú távú gondolkodás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Marketing a vállalkozás szolgálatában* 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Hirdetések, reklámok az iskolában, médiákban, az iskola, a lakóhely 

környezetében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A marketing fogalmának, sajátosságainak megismerése és egyes 

részterületei összefüggésének megértése a vállalat céljaival. 

A reklámok hatásmechanizmusának, a mögöttes vállalati célok, a 

szükségletgenerálás felismerése. A fogyasztói és médiatudatosság 

fejlesztése.  

A vállalkozások tisztességes üzleti magatartása etikai és jogszabályi 

követelményének megértése és belátása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
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A marketing fogalma, 

szükségessége 

A marketing a vállalkozás 

sikerének szolgálatában. 

A termék, az ár, az eladási hely, 

az eladásösztönzés tartalma és 

összhangja. 

 

A szolgáltatások marketingje 

A szolgáltató személye, a 

szolgáltatás körülményei és 

folyamata.  

 

Üzleti etika, a versenyszabályozás 

Minőség, hitelesség, 

megbízhatóság, társadalmi 

felelősségvállalás a vállalkozások 

működésében. 

Esettanulmány: Egy közismert vállalkozás közismert 

termékének marketingje, a 4 P elemzése. 

(Márkaelemzés.) 

 

Reklámelemzés (film, szórólap, hirdetés):  

– ki lehet a termék vevője; 

– milyen üzenetet és milyen módon közvetít a reklám; 

– mennyire hatásos a reklám? 

 

Mit várunk egy fodrász/egy autószerelő szolgáltatásától? 

A tanulságok és a szolgáltatások marketingjének 

összehasonlítása. 

 

Forráselemzés, tanulságok: 

– Versenyszabályozás Magyarországon, a 

tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 

törvény. 

– Foglalkozások etikai kódexe. 

– Elvek és tapasztalatok. 

– Fair trade termékek, kereskedelem. 

– Egy iskola vállalati támogatói. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Marketing, marketing mix (termék, márka, ár, eladási helye, értékesítés–

ösztönzés), a szolgáltatások marketingje (személy, folyamat és 

körülmények), reklám, motiváció, befolyásolás, felelős fogyasztói 

magatartás, üzleti etika, hitelesség, etikai kódex, jogszabály, fair trade 

üzlet, társadalmi felelősségvállalás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanuló ismeri, érti, hogy a vállalkozások termék–és szolgáltatás–

előállító tevékenysége minden további tevékenység nélkülözhetetlen 

alapja, a társadalom jólétének forrása. 

El tudja helyezni a vállalkozásokat a piacgazdaság rendszerében, össze 

tudja foglalni sajátos feladataikat és kapcsolatukat a többi szereplővel. 

Ismeri a vállalkozó és alkalmazott közötti különbséget. 

Fel tudja sorolni a vállalkozások szűkebb, tágabb környezetének főbb 

szereplőit, be tudja mutatni jelentőségüket a vállalkozás működése 

szempontjából. 

Érti, hogy milyen tényezők késztetik a vállalkozásokat a folytonos 

megújulásra. 

Látja az összefüggést a vállalkozás hosszú távú sikere, a vevői 

elégedettség és a fenntarthatóság között. 

Meg tudja indokolni az állam felelős tevékenységet ösztönző vállalkozás–

szabályozó szerepét. 

Egy termelési folyamat segítségével be tudja mutatni a termelési 

erőforrások és a végtermék kapcsolatát, átlátja a folyamat 

lebonyolításához szükséges lépéseket, a munkamegosztást, szervezést, 

minőségellenőrzést. Érti a fenntarthatóság jelentőségét a termelő 

tevékenység kialakításában, megszervezésében. 

Meg tudja határozni egy egyszerű termék előállítása során felmerülő 

költségeket, be tudja sorolni a fix és változó költségek közé. 

Érti egy egyszerű üzleti terv készítésének célját, legfontosabb részeit, és 

ezek kapcsolatát. 

Tisztában van az üzleti adminisztráció vezetésének szükségességével 

(cash flow, eredménykimutatás, beszámoló), ismeri a fontosabb adókat. 
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Ismeri a marketing fogalmát, szerepét a vállalati célok megvalósításában, 

képes elemezni reklámokat a cél és eszköz összefüggésében. 

Mérlegelni tudja a vállalkozás döntéseit, magatartását az üzleti etika 

szempontjából. 

Ismeri az egyéni vállalkozás elindításához szükséges információk 

megtalálásának forrását, tud tájékozódni a társas vállalkozások 

alapításához, ismeri a kacsolódó felelősséget.  

 A diákvállalkozásokban szerzett tapasztalatok alapján fejlettebb 

önismerettel, szervező- és kommunikációs készséggel, gyakorlati érzékkel 

rendelkezik. 

Választott kerettanterv: VÁLLALKOZZUNK! II. 

Ének-zene 
A tantárgy célja, feladata 

A kilencedik és tizedik évfolyamokon a zenei nevelés célja a nemzeti és az európai 

azonosságtudat erősítése, a hagyományos és a mai kulturális értékek megismertetése, a tudás 

gazdagítása a zeneművészet eszközeivel. Cél továbbá, hogy a műalkotások által közvetített 

magatartásminták segítsék a nemzethez, közösséghez való viszony elmélyítését és járuljanak 

hozzá a tanulók személyiségfejlődéséhez, szocializációjához, mely egyúttal egy közösség 

fennmaradásának biztosítéka is. 

Az egyes témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. 

A témakörökön belül megjelenő fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési 

feladat több különböző témakörben is megjelenik. Ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a 

komplexitás. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek /Énekes anyag  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Komplex készségfejlesztés. 

 

A zenei anyanyelv ápolásának továbbra is fontos szerepet kell betöltenie, hiszen egy nép 

múltjának legnemesebb értékei őrződnek meg benne: érzelmi tartás, kedélyvilág, vérmérséklet, 

temperamentum. Mindez a „népdalaink világa” fejezetben átélhető a tanulók számára. A 

dalanyag igazodik életkori sajátosságaikhoz, átélhető élethelyzetekhez, a „mindenre van 

hangja” kodályi megállapításhoz. 

Az előadói készség gazdagítása - a kifejezőkészség, tiszta intonáció, a stílusnak megfelelő 

előadásmód, a közösségi zenélés kiemelten fontos eleme, melynek színvonala a tanár 

igényességén múlik. Legmagasabb szintje a kóruséneklésben testesül meg. 
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A zenehallgatási anyag válogatásánál az életszerűség a fő szempont: a zeneművek e két 

évfolyamon a tanulók tanulmányaihoz és mindennapjaihoz kapcsolódnak. A 10. évfolyamon a 

korábban hallgatott zeneművek történelmi szemléletmóddal összegződnek, és a tanulók 

megismerkednek a hallgatott zenék kulturális környezetével is. Folyamatos feladat a 

zeneművek műfajának megnevezése, értelmezése. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat,  figyelmet fordít a 20. századi népies 

műdalokra, illetve a zenei rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire isEzek 

sajátos értékrendet képviselnek, társadalmi szerepek szerint formálódnak. A kialakult évezredes 

értékrendhez képest gyakran változó normák miatt a tanár csak naprakész ismerettel tudja az 

ízlésformálás eszközeként alkalmazni. Ezt a rendelkezésére álló szabad órasávban teheti meg. 

Az énekelt zeneművek igényes megszólaltatásához, a zenehallgatási anyag elmélyült 

befogadásához és a zeneművekkel kapcsolatos gondolatok megfogalmazásához, valamint a 

kreatív zenei megnyilvánulásokhoz továbbra is fontos a készségfejlesztés. A korábbi 

évfolyamokon Ritmikai fejlesztés, Hallásfejlesztés és Zenei írás-olvasás elnevezésű témakörök 

a középiskolában Komplex készségfejlesztés elnevezéssel folytatódnak. 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív 

tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 

továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei 

anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása 

azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen 

nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony 

eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, 

valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek 

mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes 

leírni a zenei folyamatokat, megérti a tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát 

azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. 

A tanuló így megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene 

médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen 

irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, 

hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, 

alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való 

figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként 

ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció 

adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok 

társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

A 9 -10. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Népdalaink világa 

Szerelem 

Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; Bujdosik az árva madár; De sok eső, de sok sár; 

Hej, rozmaring, rozmaring; Körösfői kertek alatt; Nem úgy van most, mint volt régen; Nézd 

meg, lányom; Szerelem, szerelem; Szeress egyet, s legyen szép; Szivárvány havasán; Én is 

voltam, mikor voltam; Hej, révész, révész 

 

Életképek 

Annyi nekem az irigyem; Eddig vendég; Éljen a barátság; Én az éjjel nem aludtam; Hej, 

igazítsad; Irigyeim sokan vannak; Vígan, vígan 

 

Ünnepek 

Sok számos esztendőket; Paradicsom mezejibe; Víg volt nekem az esztendő; Szent János 

áldása; Üdvözlégy, Szent László király; Sok Zsuzsanna napokat 

 

Műzenei szemelvények, és más népek dalai 

Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae (Atyának fénye, fénysugár); John of Fornsete: 

Nyár-kánon (Vaskó Andor ford.); Ófrancia kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk táncot!; Farkas 

Ferenc: Hajnalnóta; W. Byrd: Tavasz – kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; Budát, ó 

Hunnia, az török rabolja; Balassi Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns népének; J. Haydn: 

Erdő mélyén – kánon; W. A. Mozart: Jöjj, drága május; Franz Schubert: A hársfa; Kodály 
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Zoltán: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus); Old Black Joe- spirituálé; Oh happy day; Ég a 

város – angol kánon 

ISMERETEK  

A zsoltár típusú dallamok jellemzői 

Ugrós és csárdás tánctípusok  

Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban 

Zenei nyelvjárások, dialektusok jelentése a népzenében 

A tanult dalok kulturális közegének megismerése 

Különböző korszakok – különböző előadói stílusok a műzenében 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő kottaolvasással elsajátított 

műzenei szemelvények éneklése     

Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése? 

A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség fejlesztése  

A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.  

FOGALMAK 

Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás, dialektus, 

Magyar Népzene Tára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

Éneklés az iskolai kórusban 

Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Szerelem, barátság 

Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Orlando di 

Lasso: Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don Giovanni - részletek- I. felvonás 8. és 9. jelenet; 

Beethoven: F-dúr románc; Liszt Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – Habanera; G. 

Puccini: Tosca – Cavaradossi, levélária; R. Wagner: Nürnbergi Mesterdalnokok I. jelenet; G. 
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Verdi: Don Carlos – Szabadság kettős; Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – részletek;  Ne 

menj el 

 

Zeneművek és a történelem 

J. S. Bach: Máté passió – részlet 54 számtól -59 -ig 

F. Chopin: Forradalmi etűd 

R. Schumann –H. Heine: Két gránátos 

Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a császár udvarát;  Ének Szent István királyhoz 

A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek 

D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek 

A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - részletek 

 

Zeneművek és az irodalom 

F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál 

S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca 

Carl Orff: Carmina Burana – In taberna 

Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - szarvas 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek  

 

Életképek 

Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből 

J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett 

Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel  

M. Ravel: Bolero 

Johann Strauss: Éljen a magyar - polka 

Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek 

Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat 

I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete 

G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet 

Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek 

Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár, 
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Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet 

Karai József: Estéli nótázás  

 

Régi muzsika kertje 

Szeikilosz sírverse  

Missa de Angelis – Kyrie 

Dufay: L’homme arme mise - Kyrie 

G. P. Palestrina: Sicut cervus 

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet 

 

Szemelvények a magyar zenetörténetből 

Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel  

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, hazám 

Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek 

Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen  

Kurtág György: Játékok – részletek 

Ligeti György: Hungarian rock 

ISMERETEK  

A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása 

A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban 

Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak megismerése 

A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, szerkesztési 

megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a zeneművek 

nyújtotta lehetőségeket kihasználva 

A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és értelmezésére 

alkalmas képességek kialakítása 

Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése 

Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának képessége 
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 Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események, irodalmi alkotások 

között 

A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása 

FOGALMAK  

Vokális műfajok, gregorián, recitativo, korál, kyrie, passió, dalciklus, duett, motetta, etűd, 

hangfürt. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

Részvétel hangversenyeken 

Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

Koncertfilm megtekintése 

Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, előadóművészekről, 

zeneművekről, koncerthelyszínekről 

A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK  

A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmzása 

A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete 

A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészítéséhez  

A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs 

készség fejlődése 

Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 
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A zenei formaérzék fejlesztése 

FOGALMAK  

Minden korábban szereplő fogalom.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek felhasználásával 

Ritmikai játékok 

Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására. 

 

A tantárgy helyi tanterve évfolyamonként és szakonként 

9. Ny évfolyam/heti 1 óra/36 hét/36 óra ((Vegyésztechnikus, Környezetvédelmi technikus, 

Szoftverfejlesztő és tesztelő, Gépgyártás-technológiai technikus, Mechatronikai technikus, 

Műanyag-feldolgozó technikus, Kisgyermekgondozó és –nevelő) 

A dalok, elméleti összefoglalók Lukin László – Ugrin Gábor Ének-zene – középiskola 9-10. 

évfolyam című könyvében találhatóak, a tanulók fénymásolatokban kapják kézhez a kottákat, 

szemelvényeket, gyakorlatokat. 

 

A zenehallgatási anyaghoz a Viva la Musica! I-II. (Vm) és a Nótafa I-II. (N) című CD-k 

kapcsolódnak. 

 

A készségfejlesztéshez, zenei aktivitáshoz fénymásolatok, kották, ritmushangszerek, CD-, 

videó- és DVD-lejátszó, televízió és/vagy interaktív tábla, valamint felhangolt zongora 
(pianínó) szükséges. 

Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás 

Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

Magyar népzene 

1. Az általános 

iskolában 

tanult magyar 

népdalok 

felelevenítése, 

az éneklési 

kedv felkeltése 

 

A juhásznak 

jól van dolga 

Érik a szőlő 

Erdő, erdő, 

erdő 

Szabadon 

választva: 

„ráhangoló” 

népzenei 

zenehallgatás 

(Népzenei 

„karaoke” a 

Nótafa I. c. CD 

segítségével) 

 

Eszköz: CD-

lejátszó, zongora 

 

 

 

Tájékoztató 

 ismertetés a 

tanév anyagáról,  

a feldolgozás és 

a számonkérés, 

értékelés 

módjáról, a 

szükséges 

taneszközökről. 

Relatív – abszolút 

rendszer 
(ismétlés) 

 

 

 

 

 

 

Dalcsokor-

összeállítás 

Zenei  

nyelvjárások 

 

A 

népdalgyűjtés 
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Erdő, erdő, 

de magas a 

teteje 

Hull a szilva a 

fáról 

Madárka, 

madárka 

Ősszel érik, 

babám… 

Tavaszi szél 

 

 

2. Röpülj, 

páva, röpülj 

 

 

 

 

 

 

Megrakják a 

tüzet 

Megkötöm  

lovamat 

 

 

 

 

 

Annyi bánat 

a szívemen 

Kodály Zoltán: 

Páva variációk – 

részletek 

 

Kodály Zoltán: 

Bicinia 

Hungarica 

 

 

 

 

Bartók Béla: 

Este a 

székelyeknél  

(Mp: 21.) 

Bartók Béla:  

15 magyar 

parasztdal (Vm: 

I/ 4) 

 

 

Madárka, 

madárka 

(Vm: I/2.) 

Zenei  

nyelvjárások  

 

 

Kodály–Bartók 

gyűjtőútjai 

Népdalgyűjtő  

helyek  

Magyarországon 

Régi örökség 

 

 

Parlando 

elődásmód 

 

Stílusismeret, 

forma, szerkezet, 

típus 

 

Ereszkedő ötfokú  

dallamok 

 

Kvintváltás 

Pentaton 

hangkészlet 

 

Egy- és kétszólamú 

ritmusgyakorlatok, 

ritmuskánon 

Rubato 
előadásmód 

 

A hangok 

szolmizációs és 

ABC- s nevei 

 

Pentaton 

hangkészlet 

díszítése, előke, 

hajlítás 

 

Az ütemfajták 

 

 

 

A 

népdalfeldolgo

zásokról 

 

Vizuális 

kultúra: 

vizuális jelek 

és jelzések 

használata. 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

verbális 

kifejezőkészsé

g fejlesztése, 

dalok szövege, 

költői eszközök 

megfigyelése a 

zenei 

kifejezésben. 
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Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

Zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

3. 

 
Béreslegény 

Hej, 

rozmaring 

Duna-parton 

Aj, sirass  

édesanyám  

 

 

Szivárvány  

havasán 

 

 

 

Népdalok 

népi zenekari 

kísérettel 

(N II. 9-10., 

13-14., 35-36.) 

Népi 

hangszerek 

Kodály Zoltán: 

Székely 

keserves - 

vegyeskar 

 

Zsoltár típusú  

magyar 

népdalok és 

gregorián 

zsoltárok 

N II. 66. 

Gloria Patri et 

Filio 

A népi zenekar 

összetétele, a 

népi hangszerek 

típusai 

Vegyeskari 

hangzás,  

szólamelosztáso

k  

 

Zsoltár típusú 

dallamok  

 

népdal és 

gregorián 

dallampárhuzam 

Ritmusfajták 

ismétlése 

Dór hangsor  

Részleges 

kvintváltás 

Dunántúli terc 

Szöveg 

improvizáció: 

recitálás dó-re-mi 

kezdéssel 

Autentikus  

előadásmód; 

Táncház-

mozgalom  

Emberélet  

sorsfordulói 

 

Biblia:  

Zsoltárok 

könyve 

 

Gregorián  

kapcsolódások 
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(Vm. I/7) 

4. Este, este, de 

szerelmes 

kedd este 

(ismétlés, ált. 

isk.) 

 

A bárnai 

kertek alatt 

 

Népzenei 

felvételek 

 

 

Dél-dunántúli  

dallamok 

 jellegzetességei 

 

Sorvégi refrén 

 

A népdalok  

rendszerezése, 

az elemzés  

szempontjai 

Új stílus  

Forma, szerkezet 

 

Tempo giusto  

előadásmód 

 

Hatfokú és 

hétfokú 

hangsorok 

 

Előjegyzések 
értelmezése: b, #, 

feloldójel 

Népzenei  

dialektusok 

 

Tánctípusok 

 

 

Vizuális 

kultúra: 

vizuális jelek 

és jelzések 

használata. 

5. 

 
Kőműves  

Kelemen 

 

A Vidrócki 

híres nyája 

Tanári bemutató 

ének  

 

Kodály Zoltán: 

Mátrai képek  

N. I. 61. 

Népzenénk  

dallamtípusai 

 

Balladák és 

szokásdalok  

A mű 

keletkezésének 

körülményei 

 

 

Dallammotívumok 

írása diktálás 

alapján 

 

A kórusmű formai 

felépítése – 

elemzés 

csoportmunkában 

Népballadák 

 

 

Vidróczki 

Márton 

személye  

6. Magos 

kősziklának 

Gyújtottam 

gyertyát 

 

 

 

Magos a rutafa 

Kodály Zoltán: 

Magyar népzene 

V.  

 

Kodály Zoltán:  

Két Zobor-

vidéki népdal 

Kodály Zoltán: 

Háry János  

(N. I. 49-50.) 

 

XVI-XVII. 

századi táncok; 

gagliarda 

Hétfokú 

olvasógyakorlatok  

(pl. Tegzes 

György) 

 

Dallam- és 

ritmusírás 

Volta-ritmus 

József Attila: 

Mikor a kedves – 

versritmizálás, 

éneklés (Elment a 

Balassi-

versszak 

Versritmizálás 
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Bárdos Lajos:  

Magos a rutafa 

(N. I. 63.) 

két lány c. dal 

dallamára) 

 

Népdal 

improvizációk 

(kötött - kötetlen) 
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Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

7. Csordapász- 

torok 

 

Regölés 

 

 

 

Sok 

Zsuzsanna 

napokat 

Autentikus  

népzenei 

felvételek 

Cantus Catholici 

 

 

A regölés  

népszokásának 

ősi eredete 

Fríg hangsor 

 

 

 

Ütempáros 

szerkezet 

 

 

 

Alterációk 

 

Jeles napok, 

szokásdallamo

k 

 

Kalendárium 

készítése  

 

Tintoretto:  

Zsuzsanna és a 

vének 

Más népek dalai  

8. Más népek 

dalai  

szabad 

válogatás 

szerint 

Más népek  

hangszeres zenéi 

Világzene  

 

Alaphelyzetű 

hármashangzatok  

 

Ritmikai fejlesztés 

¾-ben is!  

 

Prozódia, 

szövegfordítás, 

tartalmi hitelesség 

Nemzetek  

szokásai 

 

Idegen 

nyelvek: más 

népek dalai 

eredeti 

szöveggel. 

 

 

Az ókor zenéje  

9. Pindaros: Óda 

 

 

 

Szeikilosz  

sírverse 

Kodály Zoltán: 

Horatii Carmen 

(vegyeskar) 

 

Az aquincumi 

víziorgona 

hangja  

(Vm. I. 5.) 

Az ókor zenéje 

 

 

 

A sírvers műfaja 

Modális 

hangsorok  

 

Hétfokú 

olvasógyakorlatok 

2 # – 2 b-ig 

 

 

Az ókori,  

mediterrán  

kultúrkör, az 

antikvitás  

szellemi és  

művészeti 

élete 

A középkor zenéje 
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10. 

 
Dies irae 

 

Alleluja 

 

Ut queant 

laxis 

Moniot 

d’Arras: 

Nyári ének 

 

Neidhart von 

Reuenthal:  

Májusi ének 

 

Ófrancia 

kánon 

 

Fornsete: Nyár 

kánon 

Gregorián  

dallamok  

(Vm. I. 6-7.) 

A francia és 

német 

dalköltészet  

remekei 

A középkor 

zenéje 

 

Gregorián 

ének:  

Nagy Szent 

Gergely pápa 

jelentősége 

 

A szolmizáció 

eredete: Arezzoi 

Guido 

A francia és a  

német lovagi  

költészet 

 

A trubadúrok 

és a 

minnesängerek 

 

Orgánum 

 

A középkori 

notációk 

értelmezése, 

olvasása 

 

 

Kézjelek 

gyakorlása 

 

Éneklés öt ujjról 

Formai elemzés 

 

Szekvencia alkotás 

 

Hallásfejlesztés:  

hangközök  

Középkori 

művészeti 

emlékeink 

(magyar is) 

Latin 

kifejezések 

értelmezése 

Keresztelő 

Szent János  

A lovagi  

költészet 

 

Irodalom és 

művészettörté

net 

– Dante, 

– Boccaccio, 

– Cimabue 
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Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

A reneszánsz zene 

11. L’homme 

armé – (Rabló 

jő) –  

 

francia 

chanson 

 

 

 

Josquin 

des Près: 

Ave vera 

virginitas  

(tenor szólam) 

Dufay: Kyrie  

(Vm. I. 11.) 

 

 

 

 

 

Josquin: 

Ave vera 

virginitas 

(Vm. I. 12.) 

A reneszánsz 

zene 

 

 

A mise állandó 

részei  

 

Cantus firmus 

 

A németalföldi 

mesterek:  

Josquin des 

Près 

 

A motetta  

 

 

A reneszánsz 

többszólamúság: 

többszólamú 

hallásfejlesztés 

(ritmikai – dallami) 

 

Polifónia-

homofónia 

A reneszánsz 

humanizmus 

 

 

A reneszánsz 

Közép – 

Európában 

12. Palestrina

: Jesu rex 

admirabilis 

Lassus: 

Zsoldos 

szerenád 

 

 

 

 

Byrd: 

Tavasz kánon  

Palestrina: Jesu 

rex admirabilis 

 

Palestrina: 

Nigra sum (Vm. 

I. 13.) 

Lassus: Zsoldos 

szerenád 

 

Lassus: 

Visszhang 

(Vm. I. 14.) 

Giovanni 

Pierluigi da 

Palestrina 

„A zene 

fejedelme” 

 

Az imitációs 

szerkesztési 

mód:  

homofon – 

polifon  

Orlandus 

Lassus 

 

 

A madrigál  

 

 

 

William Byrd 

 

 

Többszólamú 

ritmusgyakorlatok 

 

Improvizációs 

játékok: 

szöveg-kánon  

Kvintkör – 

kvintoszlop  

A Palestrina-

stílus lényege 

 

Énekek éneke 

Anyanyelvűsé

g 

 

 

Shakespeare 

és kora 

 

Képzőművész

eti alkotások 

A XI–XVI. század magvar műzenéje 

13. Ómagyar 

Mária-siralom 

 

Salvator noster 

 

Kassai Szent 

Erzsébet-

himnusz 

Gregorián  

himnuszok 

A XI–XVI. 

század magyar 

műzenéje 

 

 

Műfajok  

Egyszerű 

többszólamú 

olvasógyakorlatok 

 

  

 

A magyar és a 

közép-európai 

kultúra  

találkozása 
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14. Tinódi: 

Hadnagyokna

k tanúság 

 

Tinódi: 

Egervár 

viadaljáról 

való ének  

(Kifeküdtem 

én a magas 

tetőre) 

Egri históriának 

summája (Vm. I. 

8., N. I. 51-52.)) 

 

 

 

 

 

 

Bakfark Bálint: 

Lantfantázia  

(Vm. I. 10.) 

Tinódi Lantos 

Sebestyén  

 

 

A históriás 

ének és a 

magyar népdal 

kapcsolódása 

 

 

Hangszerismeret 

– lant 

 

Bakfark Bálint 

 

 

A históriás énekek 

ritmikai 

sajátossága 

 

 

Eol 

dallamfordulatok 

 

 

 

 

 

Hangszínhallás 

fejlesztése 

Könyvnyomtat

ás 

 

Tinódi: 

Cronica 

 

Gárdonyi 

Géza: Egri 

csillagok 

Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

15.  

 

Bocsásd meg 

Úristen 

 

 

Ungaresca 

 

Magyar tánc 

Regnart: 

Reménységem 

nincs már nékem 

(Vm. I. 9.) 

 

N. I. 45-46., N. 

II. 15-16. 

 

 

Magyar táncok 

a XVI. 

században 

 

Bárdos Lajos:  

Régi táncdal 

 

 

Egyházi 

népének 

 

Vietórisz – 

kézirat, Kájoni-

kódex 

 

 

Hangszeres zene 

 

Ungaresca –  

hajdútánc 

Hármashangzatok 

 

Homofon 

szerkesztés 

 

Tabulatúra 

 

Ritmusszaporítás 

 

 

A magyar 

„főúri” 

reneszánsz 

 

Balassi 

verselése 

 

Vizuális 

kultúra: 

vizuális jelek 

és jelzések 

használata. 

A barokk zene 
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16. Purcell: Dido 

és Aeneas c. 

opera 

–

Visszhangkóru

s 

 

 

 

 

Purcell: Sárga 

levél - kánon 

Corelli: La 

Folia - téma 

 

 

Purcell: Dido és 

Aeneas c. opera 

–Visszhangkórus 

 

Purcell: Dido és 

Aeneas: I. 

felvonás, No. 3.  

Corelli: La Folia 

 

Couperin:  

Az aratók  

(Vm. I. 15.) 

 

Rameau: 

Tambourin  

(Vm. I. 16.) 

 

Monteverdi: 

Scherzi Musicali 

- Keljen dalra  

minden ember 

A barokk zene 

Henry Purcell 

Az opera  

megszületése 

Da capo-s 

forma  

Recitativo, Ária 

Basso continuo 

Passacaglia  

A hangszeres 

zene (csembaló)  

 

 

Rondó  

 

A francia 

barokk:  

Jean - Baptiste 

Lully 

 

Az olasz 

barokk: Claudio 

Monteverdi 

Zenehallgatás 

során a 

passacaglia  

memorizálása (No. 

3.), 

utószolmizálása és 

előfordulásának  

megszámlálása a 

tételben.  

A (domináns) 

moduláció 

megfigyelése. 

 

 

 

 

Rögtönző játék  

a rondó-formával 

A barokk  

világképe,  

művészete 

 

 

 

 

 

XIV. Lajos 

udvara, a 

francia  

barokk  

művészete 

17. Ismeretlen  

szerző:  

Kék 

ibolyácska 

 

Rubini:  

Fölkel a hajnal 

Barokk 

kórusművek 

A társaséneklés 

hagyománya 

 

Homofon – 

polifon 

 

Tercett - duett 

Kamaraéneklés 

osztály- és 

csoportszinten 

 

 

Társasénkelés 

hagyománya 
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Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

18. Vivaldi: A 

négy évszak – 

témák 

 

Tavasz 

Tél 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivaldi: A négy 

évszak 

(Tavasz: Mp. 

18.)  

(Tél: Vm. I. 17.) 

 

 

 

 

 

Bach: II. 

Brandenburgi 

verseny  

Antonio Vivaldi 

 

A barokk 

zenekar  

hangszerei, 

hangszercsoport

jai  

 

 

 

Concerto  

 

 

A barokk 

trombita 

Éneklés a teraszos 

dinamika  

alkalmazásával 

 

Teraszos dinamika 

 

A programzene  

előfutára 

 

 

 

Témák 

utószolmizálása, 

memorizálása 

A szonett 

 

Az Isteni  

arányszám: 

aranymetszés 

19. Bach: h-moll 

szvit – 

részletek 

 

 

Bach: Már 

nyugosznak a 

völgyek 

 

 

Bach: Ha köd 

lepi be a tájat 

Bach: g-moll 

fantázia és 

fúga 

Bach: h-moll 

szvit 

Badinerie 

 

Händel: 

Vízizene – Air  

Bach: János-

passió 

 

Bach: Máté-

passió 

(Vm. I. 19.) 

 

Bach: 15. 

kantáta 

Bach: g-moll 

fantázia és fúga 

 

Bach: c-moll 

prelúdium és 

fúga  

(Vm. I. 20.) 

 

Bach: C-dúr 

prelúdium (zg.) 

 

Bach: d-moll  

toccata és fúga 

Johann 

Sebastian Bach 

 

Szvit  

 

A barokk 

zenekar  

A barokk zene 

stílusának 

jellemzői 

A korál 

 

Orgona 

 

Passió  

Szóló – tutti 

 

Kantáta  

Das 

Wohltemperiert

e 

Klavier 

A prelúdium és 

fúga 

 

 

A barokk 

billentyűs 

hangszerek 

A barokk funkciós 

rend  

 

Hangzatismeret 

Korál dallam 

éneklése 

 

Ritmikai 

készségfejlesztés 

 

Bach 

„olvasógyakorlatok

” 

Barokk 

táncok, 

viselkedéskult

úra, illemtan 

 

Passiótörténet 

Temperált  

hangrendszer  

 

A billentyűs 

hangszerek 

fejlődése, a 

mai zongora 

kialakulása  
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20. Händel: 

Csordul a 

könnyem 

 

 

 

 

Händel: Rinaldo 

– Csordul a 

könnyem 

 

Händel: Szép 

hársfalomb (Vm. 

I. 18.) 

 

Händel: 

Messiás – 

Halleluja  

(Vm. I. 21.) 

 

 

 

 

 

 

Georg 

Friedrich 

Händel 

 

 

Bel canto 

 

 

Oratórium  

 

 

 

Utószolmizálás,  

hangnemváltás,  

elemzés 

 

 

 

 

 

 

 

Barokk 

társművészete

k 

 

 

Farinelli - bel 

canto technika 

Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

A XVII - XVIII. század magyar műzenéje 

21. Apor Lázár 

tánca 

 

Chorea 

 

Áll 

előttem egy 

virágszál 

 

Ifjúság, mint 

sólyommadár 

 

Ej, haj,  

gyöngyvirág 

(N. II. 17.18.) 

Esterházy Pál: 

Harmonia 

Caelestis  

(Vm. I. 22.) 

 

 

 

 

 

 

Beethoven: III. 

szimfónia IV. 

tétel 

 

Brahms:  

V. Magyar tánc 

A magyar 

barokk: 

Esterházy Pál 

(Tk. 135.) 

 

 

 

 

 

 

 

A XVIII. 

század zenei 

élete:  

 

Bihari János,  

Lavotta János, 

Csermák Antal 

 

Virágénekek  

 

A magyar 

verbunkos zene 

jellemzői 

Hangjegy utáni 

daltanítás (Jesu 

dulcedo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelmi – 

irodalmi –  

művészettörté

neti háttér 

 

 

 

 

 

Pálóczi 

Horváth 

Ádám:  

Ötödfélszáz 

ének 

 

A verbuválás 

eseménye 

 

A verbunkos 

zenei elemek 

megjelenése 

az európai 

zeneszerzők 

műveiben 

A bécsi klasszicizmus 
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22-

23. 
Mozart: A-dúr 

zongoraszonát

a  

I. tétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beethoven-

témák 

 

 

Karfantázia 

 

Örömóda 

 

Mozart: A-dúr 

zongoraszonáta  

I. tétel (Mp. 28.) 

 

vagy: 

Beethoven: D-

dúr „Pastorale” 

szonáta 

 

Mozart: C-dúr 

variáció (Mp. 

31.) 

 

 

 

Beethoven:  

V. szimfónia 

 

 

Beethoven: IX. 

szimfónia IV. 

tétel 

 

 

 

 

 

 

A bécsi 

klasszicizmus 

 

 

Wolfgang 

Amadeus 

Mozart  

 

Periódus, 

kéttagú forma  

 

Szonátaforma 

(Coda)  

 

Variáció  

 

Opus  

 

Ludwig van  

Beethoven 
életének főbb 

állomásai 

(magyar 

vonatkozások 

is) 

 

A szimfónia  

 

 

A klasszikus  

szimfonikus  

zenekar 

felépítése (Tk. 

146.) 

 

Lapról énekelési  

készség fejlesztése 

 

Témák 

memorizálása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A klasszikus 

stílus 

gyökerei, a 

kor általános 

jellemzői 

 

Vizuális 

kultúra: 

vizuális jelek 

és jelzések 

használata. 

 

Média: Salieri 

(filmrészletek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Európai 

Unió 

himnusza 

(Schiller  

költeménye) 

 

 

Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

24. Haydn: C-dúr 

„Emperor” / 

Kaiser / 

 (Császár)  

kvartett - téma 

 

Beethoven: D-

dúr 

 

 

Haydn: D-dúr  

vonósnégyes  

(Vm. I. 24.) 

 

Beethoven: D-

dúr 

A 

vonósnégyes 

 

 

A klasszikus  

versenymű 

 

 

 

 

 

 

 

Német 

himnusz 

 

Beethoven, az 

első független 

zeneszerző 
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hegedűverseny 

III. tétel  

Rondótéma 

 

hegedűverseny 

III. tétel Rondó 

(Vm. I. 25.) 

 

Haydn: G-dúr  

szimfónia (No. 

94.)  

II. tétel (Mp. 

22.) 

 

Mozart: d-moll 

zongoraverseny 

I. tétel (Vm. I. 

26.) 

 

 

A 

rondóforma 

 

 

Maggiore-minore: 

rondótéma 

transzformálása  

25. Mozart: 

Figaró 

házassága -  

Kavatina 

Mozart: Figaró 

házassága –  

részletek 

 (Vm. I. 23.) 

A klasszikus 

opera 
 

 

Mozart operái 

 

Áriák éneklése 

 

Elemzés a szöveg 

és a zene 

kapcsolatában 

A librettó 

 

Lorenzo da 

Ponte 

26. Válogatás 

Haydn 

dalaiból 

(Tk. 158.) 

 

Falusi jókedv 

 

Szerenád 

 

 

Ha jő a 

csendes 

alkony 

 

Szép nyári 

reggel 

Dalkíséretek 

(Mp. 5-6.) 

 

Haydn: 

Évszakok 

c. oratórium 

 

Haydn: G-dúr 

„Oxford” 

szimfónia IV. 

tétel  

(Tk. 160.) 

 

Haydn: D-dúr 

„Londoni” 

szimfónia III. 

tétel 

(Tk. 161.) (Mp. 

29.) 

Joseph Haydn 
életműve 

(magyar 

vonatkozások is) 

 

Fontosabb 

zenei 

műszavak, 

előadási jelek 

(Tk. 323.) 

Kromatika 

 

Funkciós rend a 

klasszikában 

(T–S–D–T) 

(Tk. 322.) 

 

Triós forma  

(Tk. 161.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hármas- és 

négyeshangzatok 

 

 

 

 

 

 

 

Írásfeladat: 

kromatika (Tk. 

158.) 

Az Esterházy 

kastély  

 

Vizuális 

kultúra: 

vizuális jelek 

és jelzések 

használata. 
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Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

27. Válogatás  

Mozart és 

Beethoven 

dalaiból 

 

Oragna figa 

 

Ó, felvirradt a 

szép óra 

 

Drága szempár 

Beethoven:  

A mormotás 

fiú dala 

 

Beethoven: 

Mälzel – 

kánon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozart: Haffner 

szimfónia III. 

tétel (Mp. 25.) 

 

 

Mozart: 

Requiem 

Haydn: D-dúr 

„London” 

szimfónia IV. 

tétel  

(Mp. 27.) 

Kürtmenet 

Requiem 

 

Köchel-jegyzék 
A 

zongorakíséret 

szerepe a bécsi 

klasszikában 

 

Orgonapont 
 

 

 

A kürtmenet 

hangközei – 

szerkesztési 

feladatok 

A dalok formai 

elemzése 

A klasszicista 

eszmény, 

ideológia. 

Beethoven, a 

romantika 

„előfutára” 

 

A metronóm 

feltalálásának 

története  

 

A romantika zenéje 
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28. Válogatás  

Schubert 

és Brahms 

dalaiból: 

 

A vándorlás 

 

Hová? 

 

A patak  

bölcsődala 

 

Schumann:  

A rózsa, a 

gerle 

Brahms:  

Bölcsődal 

 

 

 

Brahms: A 

gerle - kánon 

Schubert:  

Die schöne  

Müllerin 

 

 

 

 

 

Schumann: A 

rózsa, a gerle  

 

Schumann: A 

két gránátos  

(Vm. II. 3.)  

Brahms: 

Bölcsődal 

(Vm. II. 4.) 

 

 

 

 

Brahms: I. 

szimfónia IV. 

tétel 

 

A romantika 

 

A romantika  

stílusjegyei  

 

Franz Schubert 

 

Lied, dalciklus 

 

Robert 

Schumann 

 

 

Strófikus 

dalforma 

Johannes 

Brahms 

 

A 

zongorakíséret 

szerepe a 

romantikus 

dalokban 

 

A klasszikus 

szimfónia 

műfaji 

meghatározása -  

ismétlés 

 

 

 

 

 

 

Hangjegy utáni  

daltanítás 

 

Előjegyzések,  

hangnemek 

 

A klasszikus zenei 

formák felismerése 

a romantikus 

dalokban 

 

 

 

 

 

Dinamikai árnyalás 

a dalénekléskor 

 

 

 

Többszólamú 

hallásfejlesztés - 

kánonéneklés 

Költészet és 

zene 

 

Klasszikus és 

romantikus 

zenei vonások  

„keveredése” 

 

Vizuális 

kultúra: 

önkifejezés, 

érzelmek 

kifejezése 

többféle 

eszközzel. 

 

A francia  

himnusz 

(Marsaillaise) 

Brahms és a 

magyar zene 

Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 
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29. 

 

 

Chopin:  

a-moll 

mazurka 

Liszt: Les 

Préludes –  

témák 

 

 

 

Smetana: 

Moldva – 

folyó-téma 

Mendelssohn:  

Szentivánéji 

álom -  

Nászinduló 

 

Mendelsso

hn: 

A dalnak 

lenge szárnyán  

 

Mendelssohn: 

Nézd, ébred 

már 

Chopin:  

a-moll mazurka  

 

Schubert: Asz-

dúr impromptu 

 

Chopin: E-dúr 

etűd 

(Vm. II. 5.) 

 

Liszt 

Ferenc: 

Les Préludes 

 (Vm. II. 6.) 

 

 

 

Smetana: 

Moldva 

Mendelssohn:  

Nászinduló 

 

Liszt Ferenc:  

Esz-dúr  

zongoraverseny  

Mendelssohn:  

A dalnak lenge 

szárnyán  

 

 

Hangszeres 

karakterdarab

ok 

 

 

Frédéric 

Chopin 

 

A lengyel  

romantika  

 

Lengyel táncok 

Liszt Ferenc  

 

A 

romantikus 

zenekar  

 

A szimfonikus 

költemény –  

a romantikus 

 programzene 

 

Bedřich 

Smetana 

A romantikus  

versenymű  

 

Liszt Ferenc 

életútjának 

magyar  

vonatkozásai 

Félix 

Mendelssohn 

– Bartholdy 

Ritmikai 

gyakorlatok 

 

 

 

 

 

 

Mazurka-ritmus 

 

 

Lapról olvasási  

készség fejlesztése 

 

 

 

 

 

Romantikus zenei 

szemelvények 

éneklése 

Daltanulás, 

sítlushoz közelítő 

előadásmód 

 

 

Hangszeres 

 virtuozitás  

(Chopin, 

Liszt, 

Paganini) 

A szimfonikus 

költemények 

irodalmi –  

történelmi – 

földrajzi –

képzőművésze

ti 

kapcsolódásai 

Vörösmarty 

Mihály:  

Liszt 

Ferenchez  

Életrajzi 

vonatkozások: 

Mendelssohn 

–  

Bach  
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30. Verdi: 

Requiem -  

Lacrymosa 

 

Verdi.  

Don Carlos, 

Aida c. opera 

részletek 

 

Verdi: 

Nabucco 

Rabszolgák 

kara 

 

Wagner: A 

nürnbergi 

mesterdalnoko

k – nyitány 

Szimfóniák 

témái 

Verdi: Requiem 

-  

Lacrymosa  

 

Verdi: Don 

Carlos c. opera  

(Vm. II. 7.) 

Verdi: Aida,  

Nabucco 

Wagner: A 

nürnbergi 

mesterdalnoko

k – nyitány 

 (Vm. II. 8.) 

Schubert: h-

moll 

„Befejezetlen” 

szimfónia  

(Vm. II. 1.) 

 

Csajkovszkij: 

h-moll 

szimfónia 

Giuseppe Verdi 

 

 

A romantikus 

opera  

 

Requiem 

Richárd 

Wagner 

Vezérmotívum 

 

A wagneri opera  

Romantikus  

szimfóniák  

 

Pjotr Iljics  

Csajkovszkij  

 

Lacrymosa tan 

ítása hangjegyről 

 

 

 

 

 

Főtéma-szakasz  

tanulása 

Szimfóniák témái 

 

Operafilmek - 

részletek 

Hans Sachs 

 

mesterdalnoko

k 

Vizuális 

kultúra: 

vizuális jelek 

és jelzések 

használata. 

31. Muszorgsz

kij: Egy 

kiállítás képei 

 

Muszorgszkij: 

Egy kiállítás 

képei 

 (Vm. II. 9-10.) 

Mogyeszt  

Muszorgszkij 

 

Az orosz Ötök  

A Séta téma 

diktálás utáni 

lejegyzése,  

memorizálása,  

hangnemi 

elemzése 

 

Victor 

Hartmann 

festményei 

 

Progresszí

v  

rock-

feldolgozás 

 

Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

A XIX. század magyar zenéje 

32. Erkel Ferenc: 

Bánk bán c. 

opera  

 

Keserű 

bordal 

 

Hazám, 

hazám 

Erkel Ferenc: 

Bánk bán –  

Keserű bordal, 

Hazám, hazám 

  

 

 

Népies műdal  

 

Erkel Ferenc, a 

magyar 

nemzeti opera 

 megteremtője  

 

 

 

 

A verbunkos zene 

jellemzői - 

ismétlés: 

módosított hangok, 

pontozott ritmusok, 

bokázó sorzárlat, 

díszítések, lassú – 

friss 

A népies 

műdal, 

népszínművek 

kora,  

 

Pest-Buda  

kulturális élete 

a 19. 

században 

Késő romantika, századforduló, XX. század 
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33. Dvořák:  

„Új világ”  

szimfónia 

 

 

 

 

Zenehallgatási 

szemelvények 

Ravel: Bolero 

– téma első 

része 

 

Dvořák: 

„Új világ”  

szimfónia 

 (Vm. II. 12.) 

 

 

Rahmanyinov: 

Vocalise  

Debussy: A 

tenger 

 (Vm. II. 15-16.) 

 

Debussy: 

Három noktürn 

Ravel: Bolero 

 

 

 

Puccini: 

Pillangókisasszo

ny  

 

Késő romantika 

 

Antonin Dvořák 

 

A cseh nemzeti 

romantika 

A 

századforduló 

zenéje 

 

A zenei 

impresszionizm

us 

 

Claude Debussy 

Maurice Ravel 

 

 

Osztinátó 

technika 

 

 

Témák éneklése,  

a mű formai 

elemzése 

 

Egészhangú skála 

 

Pentatónia 

 

Hangközmenetek 

 

6 # előjegyzés 

Crescendo 

értelmezése, 

reprodukálása 

 

Szöveg, dallam és 

ritmus osztinátók 

  

Az „új világ” 

népzenéje 

Impresszioniz

mus a francia 

és a magyar 

festészetben, 

költészetben 

 

A párizsi  

világkiállítás 

 

Gamelán zene 

Ida Rubinstein 

(Tk. 231.) 

34. Dodekafon 

dallampéldák 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist genug – 

korál dallam 

 

 

Gershwin:  

Szóljon a 

zene 

 

Schönberg: 

Egy varsói 

menekült  

 

 

 

 

 

 

Berg: 

Hegedűverseny  

Gershwin:  

Szóljon a 

zene 

 

Gershwin: 

Rhapsody in 

Blue 

 

Bernstein: West 

Side Story – 

részlet 

Irányzatok a 

XX. századi 

zenében 

 

 

Arnold 

Schönherg 

és a „második 

bécsi iskola” 

Anton Webern, 

Alban Berg 

 

Dodekafónia  

 

 

XX. századi 

kantáta 

Mini dzsessz-

történet  

 

George 

Gershwin 

 

 

Hangközök 

ismétlése 

 

Abszolút neves 

éneklés 

 

Sortípusok  

szerkesztése  

(sor-rák-tükör-

tükörrák) 

Atonalitás 

 

Dzsessz-ritmika,  

harmóniák 

 

 

A XX. századi 

történelem  

(II. 

világháború) 

 

 

Társművészeti 

irányzatok 

 

Matematika: 

absztrakt 

gondolkodás 

fejlesztése a 

zenei 

formákon 

keresztül. 

A 

szórakoztató 

zene műfajai 
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Leonard 

Bernstein 

 

Musical 

 

Ór

a 
Éneklés Zenehallgatás Zenetörténet, 

zeneirodalom 

Zeneelmélet, 

Készségfejlesztés 

Kapcsolódáso

k 

35. Bartók Béla:  

Ne menj el! 

Bartók Béla:  

A kékszakállú 

herceg vára –  

V. ajtó - téma 

Bartók 

Béla:  

Concerto - 

egy választott 

téma 

Zenehallgatási 

szemelvények 

Bartók Béla:  

Egynemű karok 

 

 

Bartók Béla:  

Divertimento  

Bartók Béla: A 

kékszakállú 

herceg vára – 

részlet 

(Vm. II. 20-22.) 

Bartók Béla:  

Concerto 

 (Vm. II. 18.) 

Bartók Béla: 

Cantata profana 

 

 (Vm. II. 19.) 

Bartók Béla 

 

Bartók Béla 

kórusművészete 

Bartók színpadi 

művei 

Barokk és 

klasszikus 

hagyományok 

Bartók 

művészetében.  

 

Centrális 

felépítés – 

rondóforma 

Kolinda 

dallamok 

 

Kantáta 

 

 

A kórusmű  

(részletének) 

tanulása 

V. ajtó – téma 

éneklése 

 

tartalom-forma  

egysége 

Témák,  

formák,  

hangszerelés 

 

Szemelvények  

éneklése 

 

Bartók 

munkássága:  

– 

népzenetudós 

– 

zongoraművés

z 

– zeneszerző  

– 

zenepedagógu

s 

Szöveg – zene 

kapcsolata, 

színpadi 

megjelenítés 

Operafilm 

Bartók 

szintézise 

Mítosz és 

valóság 
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36. Kodály 

Zoltán: Ének 

Szent István 

királyhoz 

 

Kodály 

Zoltán:  

Öt tantum 

ergo – I. 

Kodály:  

Psalmus 

Hungaricus – 

Zsoltárdallam 

 

 

 

 

Kodály 

Zoltán: 

Galántai 

táncok – 

Rondótéma  

 

 

 

 

Kodály Zoltán: 

Öt tantum ergo 

– I. 

 

  

Kodály 

Zoltán: Psalmus 

Hungaricus - 

keresztmetszet 

 (Vm. II. 23-24.) 

 

 

 

 

Kodály Zoltán: 

Galántai táncok 

– Rondótéma  

Kodály Zoltán 

kórusművészete 

(Tk. 270.) 

A mű 

dramaturgiája 

 

Kantáta  

 

 

 

 

 

Rondóforma  

 

 

Válogatás Kodály 

pedagógiai 

műveiből: 

olvasógyakorlatok, 

biciniumok 

A zsoltárdallam  

éneklése 

 

 

 

 

 

 

Rondótéma 

ritmikája 

Kodály Zoltán 

munkássága:  

– 

népzenetudós  

– nyelvész  

– 

zenepedagógu

s 

– zeneszerző 

Kodály- 

Bartók 

kapcsolata 

Társadalmi 

háttér – 

történelmi 

párhuzam 

 

Kodály és  

Bartók 

hazai kortársai   

 

Dohnányi 

Ernő 

Weiner Leó 

Lajtha László 

 


